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ApresentAção

Este livro enfatiza, dentro do sistema político brasileiro e no 
âmbito de alguns de seus subsistemas decisórios, aquilo que se 
poderia denominar de outcomes e outputs das decisões políticas. 
Trata-se de focalizar conseqüências de decisões sobre políticas, 
no caso, a política social brasileira e, particularmente, a política 
governamental no setor sanitário. Analisa, desse modo, mais os 
efeitos de decisões sobre gastos governamentais naquela área, em-
bora	pressuponha	ser	possível	identificar	uma	relação	explicativa	
e de causalidade determinada. Consiste em explicar o porquê do 
processo político brasileiro caracterizar-se como altamente preda-
tório,	dilapidador	e	ineficiente	com	relação	aos	gastos	públicos,	em	
geral, e particularmente. em relação aos seus gastos na produção 
de políticas sociais.
Não se intenciona, também, advogar uma redução do papel do 
Estado na produção de bens sociais, mas sim, se é para explicitar 
alguma normatividade, sugerir a reformulação entre seus vínculos 
com os agentes privados e com o mercado, de modo a maximizar 
a dimensão verdadeiramente pública da ação estatal. Admite-se, 
pois, que mais do que a antítese entre Estado e mercado, ou entre 
o público e o privado, o Estado é o coordenador estratégico para 
o aprofundamento das relações de mercado, principalmente em 
sociedades de desenvolvimento capitalista retardário.
Além disso, alerta-se para o fato de não se pretender uma discus-
são sobre a ética e a moralidade subjetivas dos agentes políticos e 
econômicos embora, inevitavelmente, tais dimensões compöem, 
em algum nível, uma parcela das causalidades alimentadoras do 
fenômeno da predação de rendas. Em outras palavras, não se trata 
de caracterizar uma moralidade particular do homo brasiliensis – 
cujos estereótipos vinculados aos comportamentos corruptos são 
generalizados para a sociedade como um todo – em confronto 
com a pretensa moralidade que caracterizaria os agentes de outras 
sociedades, mais avançadas, poliárquicas ou democráticas. Aqui, 
sabe-se, é praticamente impossível delimitar fronteiras rígidas 
entre o que é moralmente justo daquilo que não é, principalmente 
quando se compara valores morais entre sociedades diferentes. 
Além disso, a corrupção também é endêmica naquelas outras 
sociedades.
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Os estereótipos a respeito de determinada herança cultural (ou 
sociogenética), que se atribuem a nós pelas nossas característi-
cas ibéricas, apenas reforçam, de um lado, uma normatividade 
etnocêntrica sobre o que deveríamos ser e, do outro, um enorme 
ceticismo sobre as possibilidades de se implantar, em nosso meio, 
uma ordem verdadeiramente democrática ou poliárquica.
Os objetivos aqui são bem modestos. Consistem em criar hipóteses 
dos prováveis vínculos entre o grau de predação e dilapidação das 
rendas públicas ou governamentais, em particular na produção das 
políticas sociais brasileiras, e um certo meio institucional – um 
determinado formato – que o produz. Acredita- se que, para além 
de determinismos morais, as sociedades chamadas poliárquicas 
possuem	mecanismos	mais	eficazes	para	minimizar	a	magnitude	
e a frequência da predação nas despesas públicas, embora não as 
elimine. Como nenhuma sociedade é portadora exclusiva e natural 
de tais mecanismos institucionais, e como a maioria das chamadas 
sociedades poliárquicas também importou tais elementos e pôde 
colocá-los em operação, descarta-se veementemente a hipótese de 
uma inviabilidade crônica da sociedade brasileira em operar ou 
dispor de tais mecanismos.
Alerta-se para o fato de que a utilização do conceito de predação 
de rendas, que foi importado da teoria neoclássica e dos modelos 
de	eficiência	econômica,	ao	ser	transladado	para	análise	de	bens	
públicos e políticos, afasta-se bastante dos critérios necessários 
para	satisfazer	a	maximização	da	eficiência	econômica.	Além	do	
mais,	questões	redistributivas	de	rendas	sempre	envolvem	conflitos	
de ordem moral. Isto não deve ser empecilho para se enfrentar a 
questão da miséria, do subconsumo e da ausência de cidadania 
quando se faz o uso analítico daquele conceito.
No Capítulo 1, explicita-se algumas das preliminares teóricas, 
contextualizando os objetivos propostos, introduzindo alguns 
elementos conceituais, tentando-se formular algumas hipóteses. 
Discute-se, também, alguns problemas metodológicos na operação 
do conceito de predação de rendas ou do rent-seeking. 
No Capítulo 2, retoma-se a discussão sobre outros elementos 
conceituais,	notadamente	algumas	definições	sobre	o	bem	público	
e a ação coletiva, além de dar maior amplitude à problemática 
das relações entre estado e mercado, ou o público e o privado. 
O mais relevante, porém, é a ênfase sobre os limites teóricos e, 
principalmente, normativos de alguns modelos neoliberais contem-
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porâneos, com o intuito de resgatar uma normatividade que supere 
os argumentos daqueles defensores do chamado minimal state. 
A normatividade a ser resgatada refere-se a uma reformulação 
do	significado	da	ação	estatal	tendo	em	vista	o	enfrentamento	de	
problemas como a miséria, a marginalidade e a ausência de cida-
dania,	reafirmando	a	importância	das	políticas	públicas	e	sociais,	
de caráter distributivo e compensatório.
No Capítulo 3, busca-se um modelo de análise mais adequado 
à	 especificidade	 brasileira	 e	 que	 incorpore,	 em	algum	nível,	 o	
problema da predação das rendas públicas. Trata-se, na verdade, 
da caracterização do híbrido institucional brasileiro, um modelo 
proposto	por	Wanderley	Guilherme	dos	Santos,	e	o	significado	
atribuído à política social dentro dele. Por outro lado, tenta-
-se confrontá-lo com as propostas neoliberais no sentido de se 
construir um arcabouço teórico que dê conta da análise daquela 
política. Neste ponto, o mais importante é a contextualização 
teórica mais aprofundada do conceito de predação de rendas ou 
do rent-seeking, explicitando suas potencialidades para analisar 
a política social brasileira.
No Capítulo 4, completa-se a conceituação do rent-seeking no 
âmbito do híbrido institucional brasileiro, e se faz um relato rápido 
da estruturação, ao longo do tempo, da nossa política social, princi-
palmente sanitária e previdenciária, tentando demonstrar como ela 
alcançou	uma	configuração	corporativa	e	oligopolizada,	altamente	
propícia aos mecanismos predatórios, contemporaneamente.
No Capítulo 5, parte-se para a aplicação do conceito de predação 
a partir da análise da política de Saúde, no Brasil, nos últimos 
cinco anos, como um estudo de caso. Aqui, enfoca-se a rede 
organizacional envolvida na política de Saúde , hoje, e sua es-
truturação administrativa, regulatória, além da coordenação de 
seu processo decisório. Enfatiza-se alguns dos seus outcomes e 
out puts,	notadamente	financeiros	e	orçamentários	mas,	também,	
o seu formato institucional, chamando a atenção para as relações 
intergovernamentais, isto é, para os problemas da centralização e 
da municipalização do sistema de saúde.
No Capítulo 6, tenta-se operar o conceito de rent-seeking e testar 
algumas hipóteses sobre o fenômeno da predação da renda, na 
Saúde pública brasileira, principalmente na sua relação com o 
formato institucional que o produz. 
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Finalmente, no Capítulo 7, tenta-se extrair algumas conclusões 
sobre	a	especificidade	brasileira	e	retomar	questões	normativas	a	
respeito do papel do Estado na produção de políticas sociais, além 
de sugerir algumas alternativas institucionais e políticas, tendo em 
vista uma reestruturação nos vínculos entre o Estado e o mercado 
no tocante à produção de bens coletivos.
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1 
A predAção  
do sociAl1

Preliminares teóricas: a predação de rendas
O conceito de predação de rendas ou de rent-seeking, seu corres-
pondente na língua inglesa, foi cunhado, em 1974, pela econo-
mista norte-americana Anne Krueger, num sugestivo artigo que 
enfocava o impacto que as restrições governamentais tinham sobre 
as atividades dos agentes econômicos, afetando suas capacidades 
de gerar rendas, induzindo-os a competir por regulações que 
lhes favorecessem ou lhes propiciassem transferências de rendas 
públicas. No acirramento desta competição por regulações ou 
transferências favoráveis, alguns agentes chegavam a lançar mão 
até de mecanismos ilegais para aumentar suas rendas, tais como 
suborno, corrupção, contrabando e mercado negro (KRUEGER, 
1974, p. 291-293).
Mas, nesta dissertação, opera-se, fundamentalmente, o sentido que 
Gordon Tullock atribui àquele conceito, que é bem próximo do de 
Krueger. Tullock argumenta que, desde um artigo de sua autoria 
datado de 1967, já vinha se referindo ao fenômeno da predação de 
rendas, o que o faz reivindicar também a paternidade do conceito, 
embora não tivesse cunhado o termo rent-seeking.2 

A	origem	do	 seu	 significado,	 porém,	 retrocede	 até	 as	 análises	
econômicas sobre o fenômeno dos oligopólios e monopólios nas 
organizações	 industriais.	Tais	 análises	floresceram	ao	final	dos	
anos	50	e	princípio	dos	60.	Foi	a	partir	do	que	ficou	conhecido	
como o triângulo de Harberger, obtido de uma curva de demanda, 
numa situação competitiva em confronto com uma situação de 
monopólio	industrial,	que	Tullock	definiu	o	escopo	da	perda	de	
bem-estar econômico associada ao monopólio. Harberger, nos anos 
50,	havia	definido	tal	perda	como	sendo	a	redução	do	excedente	
de consumidores em decorrência do monopolista aumentar seus 
preços e reduzir sua produção. A diferença provocada pela redução 
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do excedente de consumidores em relação ao ganho do monopo-
lista corresponderia, segundo Harberger, à perda de bem-estar.
Tullock, entretanto, não se satisfez com o que ele considerava 
uma subestimação de tais perdas. As perdas seriam muito maio-
res devido ao fato dos monopolistas terem que desviar uma parte 
considerável dos seus investimentos para assegurar sua situação 
de monopólio e, portanto, dilapidando capital potencialmente 
produtivo. Por outro lado, seus competidores ou monopolistas po-
tenciais tenderiam a investir amplos recursos, diante das vantagens 
obtidas por aquele primeiro, para também alcançar uma situação 
de monopólio. Adicionalmente, ainda, clientes potenciais, para se 
precaverem das extorsões do monopolista, estariam propensos a 
fazer	investimentos	que	as	evitassem	(ver	gráficos	em	anexos	4	
e 5, p. 303-305).
Assim sendo, a perda de bem-estar considerada por Tullock 
ultrapassaria de muito a estimativa oriunda do cálculo da área 
do triângulo de Harberger. É a partir desta idéia de dilapidação 
de investimentos provocada pelo monopólio, correspondente à 
dissipação de recursos na busca de transferências favoráveis de 
renda pública por determinados grupos privados, em detrimento 
dos demais, somada aos efeitos que as decisões governamentais 
relativas àquelas transferências teriam sobre o bem-estar, que o 
termo rent-seeking foi incorporado às suas análises (TULLOCK, 
1993, p. 9-13).
Da análise econômica para o enfoque das ações governamen-
tais, principalmente no tocante aos mecanismos regulatórios 
(incentivos, subsídios, impostos, tarifas e taxas) que produziriam 
transferências de rendas para grupos com poder monopólico de 
representação, e sempre sob a perspectiva da dilapidação de rendas, 
os estudos de Tullock se dirigiram. 
Nesta perspectiva, na qual se dissipam investimentos produtivos 
potenciais, a perda de bem-estar é uma conseqüência, portanto, de 
se	redirecioná-los	para	o	financiamento	de	atividades	de	lobbying 
com o intuito de garantir regulação protecionista eminentemente 
predatória, ou seja, de jogos de soma zero – em prejuízo dos de-
mais grupos, ou de jogos de soma negativa – em prejuízo de todos. 
Evidentemente, a curto prazo, os ganhos líquidos dos monopólios 
podem ser extremamente altos, mas sempre acompanhados de 
dilapidação de recursos escassos que poderiam ser reinvestidos 
em atividades produtivas, e não em atividades de predação.
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Desse modo, a predação de rendas ocorre em situações de mo-
nopólio ou oligopólio, onde os agentes econômicos precisam 
dispender recursos, seja para adquirir o monopólio, ou para criar 
barreiras à entrada de potenciais competidores. Nestas situações, 
os	agentes	–	corporações	de	negócios	ou	de	profissionais,	grupos	
de pressão, lobbies e outras organizações representativas de inte-
resses – gastam com o objetivo de aliciar, cooptar e pressionar os 
agentes públicos, sejam políticos, administradores ou burocratas, 
para a obtenção de rendas governamentais, mediante transferên-
cias	diretas,	subsídios	e	incentivos	fiscais,	ou	mediante	barreiras	
regulatórias	para	impedir	eventuais	beneficiários.	Busca-se	acesso	
privilegiado às arenas de decisão sobre gastos públicos, onde a 
compra de bens e serviços pelo governo de empresas ou grupos e 
a oferta destes fornecedores estruturam-se de forma oligopólica 
ou monopólica, garantindo o estabelecimento de preços com alta 
margem de lucros, extraindo renda do setor público e, conseqüen-
temente, dos demais grupos da sociedade. O montante da predação 
inclui, também, os custos para se manter, ao longo do tempo, os 
privilégios obtidos. Somam-se, ainda, aos custos do monopolista 
vitorioso, os gastos dos perdedores nos trade-offs dos políticos e 
burocratas que eles tentaram cooptar, aliciar ou pressionar. 
Entretanto, por maior que seja a margem de lucro obtida pelo 
monopolista, ela é sempre inferior ao somatório dos custos envol-
vidos na ação predatória e aos danos causados aos demais grupos 
envolvidos no processo.
Esta	é	uma	definição	inicial	da	predação	de	rendas	que,	na	verdade,	
constitui um dos conceitos centrais deste livro e, portanto, será 
retomado amiúde em vários capítulos adiante.
O conceito de rent-seeking ou de predação de rendas, antes de ser 
transposto para a análise política, percorreu um longo trajeto a 
partir do seu nascedouro, a teoria econômica neoclássica, e dentro 
desta, a teoria do consumidor e as vinculações desta com o que 
posteriormente foi denominado de “economia do bem-estar”. Esta 
trajetória, entretanto, não foi percorrida sem alguns percalços. En-
tre estes, pode-se destacar a relutância por parte do establishment 
da ciência econômica neoclássica em aceitar que o custo social 
do monopólio pudesse ser medido para além do triângulo de 
Harberger	ou,	ainda,	que	estes	custos	fossem	tão	significativos,	
apesar das críticas de Leibenstein e de Tullock.3 Gordon Tullock 
deixa subentendido, por exemplo, que a recusa da American 
Economic Review em publicar dois artigos seus tratando desta 



24

questão, anteriores ao de Anne Krueger (este de 1974), deveu-se, 
principalmente, ao fato de focalizarem exemplos de custos de mo-
nopólios	dentro	da	economia	norte-americana,	desafiando	a	visão	
dominante de que naquele país as perdas daí decorrentes seriam 
insignificantes.	O	conceito	de	rent-seeking colocava em cheque o 
status quo acadêmico (TULLOCK, 1993, p. 19-20).
A predação é uma espécie de subproduto perverso decorrente 
da ausência das condições de equilíbrio e concorrência perfeita. 
De	tais	condições,	deduz-se	a	possibilidade	de	uma	alocação	efi-
ciente de recursos via mercado, satisfazendo a famosa curva de 
otimização de Pareto, onde a taxa marginal de substituição entre 
bens, numa troca, acaba sendo a mesma para todos os indivíduos 
consumidores em relação aos pares de bens trocados (PARETO, 
1935, p. 99-122, 1987, Cap. 3, 4 e 9).
Portanto, o conceito de predação está vinculado ao surgimento de 
fenômenos opostos ao da concorrência perfeita: ao do surgimento 
dos monopólios, oligopólios, trustes e cartéis. Tanto a predação 
como o equilíbrio competitivo originaram-se da mesma matriz da 
teoria econômica neoclássica, na qual parecem ocupar situações 
polares.
Do ponto de vista da política, entretanto, as condições paretianas 
de	eficiência	alocativa	ficam	difíceis	de	serem	alcançadas.	 Isto	
porque, diferentemente dos bens econômicos simples caracteri-
zados pelo consumo individual exclusivo e divisível numa troca, 
o bem público ou coletivo, mesmo visto sob uma mesma lógica, 
caracteriza-se, freqüentemente, por apresentar um custo margi-
nal próximo de zero, após ter sido produzido. Ou seja, permite a 
agregação do consumo daquele bem a mais indivíduos, ao mesmo 
custo da sua produção.
Em outras palavras, as condições de equilíbrio na troca voluntária 
de bens são praticamente impossíveis de serem obtidas na esfera 
política,	e	a	ineficiência	alocativa	estaria	sempre	presente,	pois	o	
bem	público	ou	coletivo,	como	se	verá	em	definições	apresentadas	
mais adiante, permite que alguns possam consumi-lo sem pagar 
pelos seus custos. Desse modo, a produção de bens públicos, típica 
das ações governamentais, é sempre subótima, do ponto de vista 
paretiano. Deve-se notar que as condições paretianas referem-se 
à chamada “economia pura”, o que não impede de confrontá-las, 
logicamente, com a “realidade impura” da política. 
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Poliarquia e corporativismo 
A	despeito	desta	dificuldade	de	se	reproduzir,	em	nível	político,	
condições próximas do equilíbrio paretiano formuladas para a 
troca de bens na economia, existe um acentuado paralelismo entre 
esta concepção polar na teoria econômica neoclássica e liberal – a 
polaridade entre situações de equilíbrio competitivo e situações 
de monopólio (onde o conceito de predação de rendas aparece) 
– e certos modelos teóricos da ciência política contemporânea. 
Fundem-se, nas duas disciplinas, certos pressupostos teóricos a 
respeito do comportamento do homem econômico e do homem 
 político. 
Assim, o modelo teórico na ciência política correspondente aos 
pressupostos do equilíbrio econômico competitivo pode ser muito 
bem representado pelas formulações de Robert Dahl a respeito 
do conceito de poliarquia, no âmbito de algumas correntes de-
nominadas de pluralistas. Já a gradativa ausência de mercado 
econômico competitivo, ou seja, quando se caminha na direção 
do monopólio, corresponde a um modelo político denominado 
de corporativismo. É verdade que este paralelismo entre teoria 
econômica e teoria política não reproduz, pelo menos no âmbito 
da ciência política, a polaridade entre competição e a sua ausência 
de forma tão próxima da polaridade simétrica que parece ocorrer 
na teoria econômica.
De qualquer modo, porém, a analogia entre o comportamento 
dos agentes econômicos e dos agentes políticos, a partir daquelas 
situações polares, propicia pensar em interessantes hipóteses so-
bre o processo de produção das políticas governamentais, sejam 
elas regulatórias ou não. Com relação à análise política, parti-
cularmente, as situações polares devem-se referir aos formatos 
institucionais dentro dos quais as ações governamentais operam. 
De um lado, a institucionalidade da competição política – o for-
mato institucional poliárquico – e, de outro, a institucionalidade 
das ações políticas oligopolizadas ou monopolizadas – o formato 
institucional corporativo. 
Portanto, principia-se por uma caracterização preliminar destes 
dois formatos institucionais que correspondem, em algum nível, 
às situações políticas polares dentro das quais os agentes – gover-
namentais e privados – atuam. Estes formatos devem ser vistos 
como dispositivos estruturados no tocante aos mecanismos de re-
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presentação de interesses e de conversão destes interesses em ações 
políticas governamentais. Diferenças nesta estruturação implicam, 
hipoteticamente, em processos decisórios também distintos, além 
de impactos diferenciados das políticas sobre os diversos grupos 
sociais,	enfim,	sobre	o	fenômeno	da	predação	das	rendas	públicas.
A	definição	de	uma	ordem	política	poliárquica,	tal	como	a	for-
mulou Robert Dahl, pressupõe que: a) os membros dessa ordem 
possam manifestar suas preferências entre alternativas políticas; 
b) que as preferências possuam peso idêntico ao serem compu-
tadas; c) que a alternativa que obtiver o maior número de votos 
será a vencedora; d) que cada membro possa inserir na votação 
uma alternativa ou alternativas que ele considere como preferível 
frente a quaisquer alternativas apresentadas; e) que os membros 
conheçam igualmente as alternativas ou se informem igualmente 
sobre elas; f) que as alternativas mais votadas possam substituir, 
a qualquer momento, as que receberam o menor número de votos; 
g) que os dispositivos enunciados pelas alternativas escolhidas 
sejam executados e, h) que as decisões tomadas entre períodos 
de votações serão controladas pelas eleições precedentes ou pelas 
demais condições acima. 
Ao discutir as condições básicas da poliarquia, como as listadas 
acima,	Dahl	explicita	as	dificuldades	de	mensuração	empírica	e	
comparativa	destas	condições.	Chama	a	atenção	para	a	dificuldade	
de se medir o quanto da diversidade e da intensidade das preferên-
cias políticas manifestadas pelos membros vai interferir nas regras 
de decisão majoritária ou torná-las mais ou menos compatíveis 
com a igualdade política ou com a defesa dos direitos das minorias 
(DAHL, 1989, p. 67-92).
Desse	modo,	ele	não	afirma,	ingenuamente,	que	as	chamadas	socie-
dades poliárquicas seriam aquelas que, no mundo real, reproduzi-
riam, ipsis verbis, as oito condições básicas. Existiriam gradações 
diversas no preenchimento das várias condições, distinguindo-se, 
assim, as diferentes poliarquias. 
Seu modelo pressupõe que tal sistema se caracterize pelo fato de 
que uma subdivisão interna, entre múltiplos grupos especializados 
dentro dos diversos poderes constitucionais (legislativo, executivo, 
judiciário e suas correspondentes burocracias), produza competi-
ção, via controles também múltiplos. Tal competição propiciaria, 
ao	final	do	processo,	a	audição	dos	vários	interesses	dos	diversos	



27

grupos ativos e legítimos da sociedade, podendo constituir uma 
maioria. Não se deve conferir a tal maioria o sentido madisoniano 
de	uma	maioria	uníssona	e	coordenada,	que	Dahl	afirma	ser	impos-
sível de ser alcançada. Deve-se tomá-la, outrossim, como tecida 
de inúmeras barganhas fragmentadas entre as diversas minorias 
e diversas alternativas políticas. Seria esta pluralidade de agentes 
competidores, ou maiorias contingentes, que aumentaria o grau 
de capilaridade do sistema político na captação, pelo processo 
decisório, dos diversos interesses em jogo.
O modelo de Dahl pressupõe, também, tal como a idéia de mercado 
econômico competitivo, que a nenhum agente, potencialmente 
ativo ou não, estará vedada a inserção no mecanismo decisório, no 
mínimo como um cliente a ser ouvido. Porém, à diferença desta, o 
modelo invoca a necessidade do controle constitucional da compe-
tição, via grupos ou comissões especializadas de coordenadores. 
Também confere às regras constitucionais a função de preservar, 
adicionar ou subtrair vantagens e desvantagens na competição 
política (DAHL, 1989, p. 125-146). Todavia, na continuidade do 
seu argumento, termina por submeter a coordenação constitucional 
às condições impostas pela ordem social vigente, invertendo o 
sentido da determinação entre as variáveis: 

[...] É muito mais plausível supor que a Constituição (a norte-
-americana ) permaneceu porque nossa sociedade é essencial-
mente democrática. Se as condições necessárias à poliarquia 
não tivessem existido, teria sobrevivido qualquer Constituição 
destinada a limitar o poder dos líderes (DAHL, 1989, p. 139).

Assim, a ordem constitucional transforma-se num mero mecanis-
mo adaptativo e de reforço da ordem política homeostática que lhe 
antecede, e onde nenhuma desigualdade entre os membros ocorre 
de modo ameaçador.
Esta descrição preliminar do modelo dahlsiano de poliarquia é 
importante para alguns argumentos deste livro. Que derivações 
poder-se-ia obter do mesmo?
De	início,	verifica-se	que	a	capacidade	operacional	do	modelo	–	
seu grau de adequação – exige precondições determinadas: uma 
sociedade razoavelmente democrática, pluralista, diferenciada e 
competitiva. Dadas tais precondições, não seria difícil deduzir que 
aquele sistema político, inevitavelmente, acabaria por reproduzir 
estas mesmas características. Mas, quando se pensa nas condições 
vigentes na sociedade brasileira, nos mecanismos existentes em 
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seu processo político e decisório, na sua desigualdade socioeco-
nômica, na ausência de competitividade em numerosas áreas do 
seu ordenamento político, nos acessos profundamente diferencia-
dos às decisões e às informações (e às rendas governamentais), 
condições que são profundamente hostis àquele modelo, o sonho 
poliárquico esfuma-se. Não que muitos aspectos da poliarquia não 
estejam presentes. É que a permeabilidade destas características 
poliárquicas ainda é bastante reduzida ou, se não, não ocorre com 
tamanha intensidade. Parece circunscrita a determinadas operações 
políticas e completamente ausente em outras.
Desse modo, a visão de um mercado político homeostático e com-
petitivo, ainda mais confrontada com a arena política brasileira, 
enfrenta	 sérias	 dificuldades	 de	 adequação.	A	 resposta	 teórica,	
que alguns analistas políticos buscaram amiúde para enfrentar a 
fragilidade expositiva e explicativa deste modelo, foi propor um 
segundo, com certo grau de polaridade frente ao primeiro, que pode 
ser designado genericamente de corporativismo. O corporativismo, 
segundo algumas análises sugerem, às vezes ingenuamente e de 
forma reducionista, seria um modelo analítico mais adequado 
para	descrever	e	tipificar	o	formato	institucional	e	os	mecanismos	
intrínsecos à ordem política brasileira, partindo do pressuposto de 
que tal realidade política caracteriza-se, predominantemente, por 
apresentar um alto grau de desigualdade e diferenciação no acesso 
aos	recursos	institucionais,	decisórios,	regulatórios	e	financeiros	
das agências públicas, por parte de organizações representativas 
de	interesses	funcionais,	profissionais	ou	classistas,	para	além	do	
sistema representativo parlamentar, partidário e eleitoral.4

O corporativismo, aqui, em confronto com as características plu-
ralistas da intermediação e processamento de interesses – quase 
sempre não-cumulativos – presentes no modelo poliárquico pode 
ser	definido	como	

[...] a system of interest representation in which the constituent 
units are organized into a limited number of singular, compul-
sory, noncompetitive, hierarchically ordered and functionally 
differentiated categories, recognized or licensed (if not created) 
by the state and granted a deliberate representational monopoly 
within their respective categories in exchange for observing 
certain controls on their selection of leaders and articulation of 
demands and supports (SCHMITTER, 1974, p. 93-94).

Schmitter	afirma	que	esta	definição	possui	um	valor	heurístico	
e se caracteriza por ser uma descrição típica-ideal, dentro de um 
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sistema político, de um subsistema de representação de interesses 
não se referindo, portanto, à totalidade do sistema político. O outro 
tipo de subsistema seria o pluralismo. Entretanto, na discussão 
conceitual deste autor, tanto o pluralismo como o corporativismo 
compartilham certos pressupostos básicos comuns: ambos con-
cedem importância crescente às organizações formais dentro do 
sistema político, à persistência e expansão de interesses diferen-
ciados	e	potencialmente	conflitivos,	à	crescente	interpenetração	
entre as arenas de decisões públicas e privadas, ao decréscimo da 
importância	da	representação	territorial	e	partidária	etc.	Ao	final,	
a distinção básica entre corporativismo e pluralismo (poliarquia) 
parece situar-se em torno das soluções normativas propostas por 
cada modelo para enfrentar a crescente complexidade e diferen-
ciação estrutural de interesses organizados dentro dos sistemas 
políticos contemporâneos. No caso do pluralismo (e da poliarquia), 
o aumento da competição e do número de competidores elimi-
nando os constrangimentos para se desenvolver espontaneamente 
as organizações representativas de interesses, ao passo que no 
corporativismo sugere-se a emergência controlada, a limitação 
quantitativa,	a	estratificação	vertical	e	interdependência	comple-
mentar relativas àquelas organizações, atribuindo ao Estado uma 
autonomia fundamental e um papel estratégico de coordenador 
(SCHMITTER, 1974, p. 93-97).
Parece estar subentendido neste autor que a distinção básica entre 
os dois subsistemas encontra-se sintetizada na polaridade entre 
competição (poliarquia) e monopólio (corporativismo), na dinâ-
mica da representação de interesses. A questão desta polaridade, 
entretanto,	é	bem	mais	explícita	em	Alan	Cawson.	Sua	definição	
de	corporativismo	reflete	a	importância	concedida	ao	monopólio	
da representação das organizações de grupos de interesses que, 
aliado ao monopólio de recursos políticos e acesso diferenciado 
e privilegiado frente às agências estatais e às suas políticas, por 
parte destas organizações, reproduz um diferencial estratégico e 
decisivo de poder que não é dado, necessariamente, pe las relações 
entre o capital e o trabalho. Segundo Cawson, o corporativismo é

[...]	 a	 specific	 socio-political	 process	 in	which	 organizations	
representing monopolistic functional interests engage in political 
exchange with state agencies over public policy outputs which 
involves those organizations in a role which combines interest 
representation and policy implementation through delegated 
self-enforcement (CAWSON, 1986, p. 38).
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O	mérito	desta	definição	reside	em	enfatizar	não	apenas	as	dimen-
sões internas das organizações, como os processos de controle e 
recrutamento de seus membros, mas também as inter-relações 
entre aquelas e as agências estatais, em busca do monopólio da 
representação de interesses e de políticas que lhes sejam favorá-
veis. Desse modo, o corporativismo não é apenas um fenômeno 
relativo ao processo de organização de grupos de interesses, mas 
revela sim que a presença do Estado é fundamental para que se 
conceba a idéia de uma concentração oligopólica dentro do proces-
so. E ainda, ele não é um processo que corresponda a um simples 
Estado intervencionista, mas refere-se a um formato estatal onde a 
intervenção combina-se com a representação, nas relações esta be-
lecidas entre aquele agente e os grupos de interesses organizados 
(CAWSON, 1986, p. 37-39).
Por outro lado, Cawson insiste que o corporativismo e o  pluralismo 
não devam ser vistos como modelos explicativos excludentes. Na 
verdade, apesar de processos distintos, eles coexistem em situa-
ções políticas concretas, além de ser possível conceber mode los 
alternativos de alcance médio que combinem elementos dos dois 
tipos – ideais polares. A idéia aqui é mais de um continuum entre 
os dois tipos polares, do que de excludência de um deles. Nes te 
continuum os casos concretos situam-se, dependendo da variável 
considerada. Variáveis como o grau de acesso às  agências gover-
namentais medido pela capacidade das corporações em moldar e 
orientar o processo de produção de políticas públicas, em confronto 
com a relevância real de canais parlamentares – típicos da repre-
sentação poliárquica, no controle daquele mesmo processo – ou, 
ainda, o grau de disciplina organizacional sobre os membros de um 
grupo	de	interesse	em	comparação	com	a	fluidez	da	representação	
individual típica dos mecanismos eleitorais seriam elementos para 
a análise empírica capaz de situar o pluralis mo e o corporativismo 
naquele continuum (CAWSON, 1986, p. 39-42).
Para os propósitos deste livro, talvez a sugestão mais relevante de 
Alan Cawson, a partir da idéia do continuum, seja a de se construir 
modelos analíticos de alcance médio que levem em consideração 
variáveis contextuais. É o que se proporá a seguir. 
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A especificidade brasileira  
e a predação de rendas
Ao invés de se embrenhar no emaranhado das discussões e dos 
debates, que foram numerosos e ricos, sobre a adequação da 
poliarquia pluralista ou das variantes do corporativismo frente à 
realidade brasileira,5 optou-se aqui por um modelo que se aproxima 
bastante dos objetivos desta dissertação (O’DONNEL et al. 1980 
; COLLIER (Org.), 1982 ; WIARDA, 1983 ; ROUQUIÉ et al., 
1985 ; SANTOS, 1985, p. 225-335).
Este trabalho, portanto, não se satisfaz com os modelos acima. 
Acredita-se ser possível e conveniente utilizar um terceiro modelo 
alternativo, capaz de combinar elementos de ambos, além de se 
deslocar aquela polaridade para outro eixo que leve em considera-
ção uma característica fundamental da realidade política brasileira: 
um	enorme	contingente	populacional	que	dificilmente	poderia	ser	
considerado incorporado tanto por uma ordem poliárquica como 
por uma ordem corporativista.
Desse modo, a ordem política brasileira não seria nem poliárquica 
nem corporativa, mas sim um híbrido que, além de levar em conta 
características daquela polaridade, a refaz num outro eixo, ou seja, 
leva em consideração o baixo grau da presença de uma variável 
que constitui um dos pressupostos básicos e comuns àqueles dois 
modelos, conforme opinião tanto de Schmitter como de Cawson: 
trata-se do grau de penetração institucional, entre enormes con-
tingentes populacionais, tanto dos mecanismos de representação 
poliárquica – partidários, eleitorais, parlamentares, judiciários e 
de segurança pública –, como dos mecanismos de representação 
corporativa	–	corporações	classistas,	funcionais	e	profissionais,	
associações, grupos de pressão, lobbies, clubes etc. –, avalizadas 
pelo Estado. 
Refere-se, aqui, à formulação do híbrido institucional brasileiro, 
um modelo mais apropriado, conforme a proposta do seu autor, 
Wanderley Guilherme dos Santos (SANTOS, 1993).
Tal proposta será tratada mais detalhadamente no Capítulo 3. Por 
ora, basta ressaltar que o modelo de Santos, além de combinar 
elementos poliárquicos e corporativos, desloca a polaridade para 
o grau da dimensão organizável dentro da própria sociedade bra-
sileira. Em outras palavras, ao invés de simplesmente polarizar 
formatos organizacionais estatais, por exemplo, poliarquia versus 
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corporativismo, como ocorre geralmente nas análises do sistema 
político brasileiro, este autor parece sugerir outra polaridade: a 
ordem organizada estatal e pública versus a desordem do caos 
hobbesiano pré-contrato. Esta ausência de ordenamento estatal 
pode ser tanto a falta de efetividade poliárquica para representar 
e produzir políticas para aqueles contingentes de outsiders, den-
tro de um mesmo território político, como a incapacidade de um 
formato corporativo, em idêntica territorialidade, para incorporar 
aqueles grupos desorganizados e para propiciar a eles “capturarem” 
agências e agentes governamentais para si ou serem incorporados 
por estes.6 

Em resumo, a polaridade pode ocorrer em dois eixos principais: 
poliarquia versus corporativismo, e poliarquia e/ou corporativismo 
versus a não-universalidade institucional destes, dentro de um 
território político ao qual um Estado se refere.
Assim, o mérito do modelo de Santos é chamar a atenção para 
os enormes contingentes de semicidadãos, excluídos, outsiders e 
subconsumidores presentes no híbrido institucional brasileiro e 
que estão de “fora” do processo político e do mercado econômi-
co formais. Nem os instrumentos poliárquicos, nem a mediação 
dos interesses corporativos alcançariam tais contingentes; no 
máximo, os alcançariam residualmente ou de modo clientelístico 
e paternalista. É evidente que, em tal circunstância caracterizada 
por uma ordem competitiva restrita, ou melhor, diante da penetra-
ção limitada da ordem poliárquica, simultaneamente coexistindo 
com um corporativismo também de ordenamento restrito, porém 
atuante e dinâmico, e este incorporando, de modo hierárquico e 
seletivamente, determinados grupos da sociedade brasileira, do 
ponto de vista da predação da renda pública, esta será ainda mais 
potencializada, mesmo que a ordem corporativa não esteja também 
universalizada. Em outras palavras, um corporativismo altamente 
seletivo, oligopólico ou monopolizado por  alguns grupos produz 
efeitos ainda mais perversos, do ponto de vista da distribuição 
do poder de extração de rendas governamen tais, num ambiente 
poliárquico fragilmente institucionalizado.
Embora se acredite que a competitividade entre agentes políticos, 
decision-makers, grupos de pressão e organizações de interesses, 
dentro de uma ordem poliárquica, possa minimizar a magnitude 
e os efeitos da predação de rendas governamentais, o grau de 
institucionalidade e penetração da poliarquia na sociedade civil 
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é uma variável interveniente que tem impactos fundamentais na 
freqüência e alcance das ações predatórias. Sem este adendo, a 
dimensão operativa do modelo dahlsiano, transposta automati-
camente	para	a	realidade	política	brasileira,	fica	prejudicada.	Do	
ponto de vista normativo, as prescrições para um ambiente hostil, 
sem antes enfrentar as precondições que engendraram o modelo, 
podem inviabilizar as propostas de mudanças constitucionais e 
institucionais que propiciariam o seu avanço.
Um dos aspectos cruciais, ou uma das precondições, a ser enfren-
tado refere-se ao acesso extremamente diferenciado e assimétrico 
ao processo político e decisório das rendas públicas, o que, já se 
levantou a hipótese, maximiza e potencializa o processo preda-
tório, dilapidador e concentrador. Se o acesso é desigual, uma 
disponibilidade de maior renda governamental pode provocar 
mais desigualdade e maior predação ainda. Deixado ao sabor da 
competição restrita de grupos de acesso privilegiado, que buscam 
rendas governamentais, pode-se deslanchar um processo de mais 
fechamento, cartelização, oligopolização e até monopolização na 
obtenção e usufruto destas rendas. Conseqüentemente, os frágeis 
e restritos mecanismos poliárquicos acabarão por serem utilizados 
pelas próprias corporações para fortalecerem ainda mais o seu 
poder monopólico. 

Estado, neoliberalismo e predação
Do ponto de vista das teorias disponíveis para tratar da alocação 
eficiente	 dos	 recursos	 públicos,	 o	 contingente	 expressivo	 de	
outsiders não considerados por elas produz conseqüências signi-
ficativas.	É	neste	ponto	que	se	localiza	uma	encruzilhada	teórica	
fundamental. A teoria neoclássica e os seus herdeiros neoliberais 
encontram aqui os seus limites para enfrentar, teoricamente e 
normativamente, a questão dos contingentes populacionais que, 
dificilmente,	poderiam	ser	 incluídos	no	modelo	de	 trocas	entre	
consumidores capazes de igualar suas taxas marginais de substi-
tuição entre seus pares de bens trocados. Para isto, seria preciso 
que este contingente possuísse bens a serem trocados, no mínimo 
a sua força de trabalho por um salário. Seja como for, aos de fora 
da regulação poliárquica, isto é, onde o chamado minimal state 
não pode alcançar, resta a indigência ou a participação em cír-
culos	restritos	de	mafiosos	que	ocupam	os	espaços	não-cobertos	
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pelos contratos mercantis avalizados pelo Estado. Segundo tais 
teorias, entretanto, a exclusão social é construída a partir de uma 
concepção voluntarista na qual o excluído seria responsabilizado 
individualmente por isto.
Com relação ao problema da predação da renda pública, as teorias 
neoliberais tendem à associá-la à freqüência e à magnitude dos 
contratos estabelecidos entre as agências governamentais e os 
agentes privados. A conclusão normativa a que chegam é a de se 
restringir, ao máximo, tais contratos. O que se propõe é a redução 
drástica da interferência estatal em todos os setores, inclusive na 
produção de bens coletivos de caráter social, compensatórios ou 
de redistribuição de rendas. Ao invés de se questionar o formato 
hierarquizante e oligopólico do acesso à renda pública, sugere-se a 
radical retirada do Estado como solução para eliminar a predação, 
o	desperdício	e	a	ineficiência.
Tais	posições	podem	ser	bem	exemplificadas	por	dois	expoentes	
da teoria neoliberal contemporânea. 
O primeiro é James Buchanan, prêmio Nobel de Economia de 
1986. Em entrevista concedida a um semanário brasileiro, Bu-
chanan explicita seu férreo contratualismo. Sugere que a constitu-
cionalidade dos contratos, capaz de garantir as trocas voluntárias 
no mercado e proteger as propriedades, é mais importante que a 
própria democracia. Adversário do endividamento público, ao qual 
atribui o papel de sugador da poupança alheia, Buchanan admite 
que a atividade política é menos relevante que as regras sob as 
quais os políticos deveriam agir, pois são as regras abstratas que 
estabelecem o interesse público. 
A	dificuldade	em	se	aceitar	este	tipo	de	avaliação	está	em	que	Bu-
chanan esquece-se de mencionar quem irá estabelecer e operar tais 
regras e quem deverá participar dos contratos. Quanto à predação, 
o	economista	afirma	que,	quanto	menor	for	o	governo,	menores	
as chances de se corrompê-lo. A predação seria determinada pelo 
nível de atividades governamentais. Em nenhum momento, em 
sua entrevista, Buchanan refere-se à substância dos contratos e aos 
processos institucionais subjacentes às atividades governamentais.7

Outro prêmio Nobel de Economia, o de 1992, Gary Becker, seme-
lhantemente a Buchanan, é adepto de uma orientação epistemoló-
gica que fundamenta seus modelos teóricos a partir de uma con-
cepção de indivíduos ou agentes portadores de uma racionalidade 
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maximizadora na troca de bens. O vínculo entre esta concepção e 
o meio onde agem tais indivíduos é mais ou menos óbvio. Dadas 
as condições ambientais propícias, os indivíduos encontrarão os 
instrumentos necessários para ações particulares. 
Daí, para a explicação do comportamento corrupto na esfera 
pública, é apenas um pulo. Quanto maior o governo, quanto 
maior sua participação nos negócios da comunidade, maiores 
as oportunidades de corrupção, fraudes, suborno, aliciamento e 
propinas da parte dos empresários privados sobre as agências e 
agentes governamentais. O aumento das oportunidades lucrativas 
nos negócios com o governo tenderão, cedo ou tarde, a neutralizar 
os inibidores morais sobre as condutas corruptas. Esta inibição 
moral pode, quando muito, retardá-las. A solução, portanto, seria 
restringir ao máximo os negócios governamentais. A corrupção é 
uma troca de favores capaz de criar graves distorções no dispêndio 
de	recursos,	que	acabariam	sendo	aplicados	de	forma	ineficiente	
e em projetos desnecessários. Do mesmo modo, os governos só 
crescem porque buscam fazer coisas que não lhes competem.8

A solução proposta por Becker, por mais estranha que pareça, per-
meia inúmeras teorias neoliberais contemporâneas que partem da 
associação das virtudes e dos vícios do governo ao seu tamanho, 
ao invés de discutirem a engenharia e a substância das políticas 
governamentais e sem esclarecerem o que, de fato, os governos 
poderiam	ou	não	fazer	de	forma	eficiente.	
Normativamente, portanto, com relação ao papel que caberia ao Es-
tado na produção de políticas sociais, compensatórias e de transfe-
rências de rendas, pouco poder-se-ia deduzir daquelas concepções. 
Do	ponto	de	vista	da	eficiência	alocativa,	para	alcançar	funções	
de	bem-estar	social,	os	critérios	exigidos	para	esta	eficiência	são	
inatingíveis, pois fundam-se na lógica do ótimo paretiano. Os graus 
de	 ceticismo	normativo	 e	 de	não-admissibilidade	da	 eficiência	
estatal em repartir rendas, entretanto, variam de autor para autor. 
Em Buchanan, por exemplo, na continuidade da sua entrevista, ele 
chega	a	afirmar	que,	em	sociedades	com	uma	distribuição	de	renda	
mais	equilibrada,	o	mercado	agiria	de	forma	eficaz	sem	necessitar	
de interveniências governamentais. O que poderia estar por trás 
desta	afirmação?	Seria	possível	ele	conceder	ao	Estado	um	papel	
mais ativo em condições de maiores desigualdades? Difícil obter 
a resposta, já que o entrevistado não avança o argumento. Voltar-
-se-á a esta questão no segundo capítulo deste livro. 
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Proposta analítica e algumas hipóteses
Admite-se, neste livro, que o grau de rent-seeking deva variar direta 
e proporcionalmente ao tamanho das atividades governamentais 
em relação ao mercado, mas com a incorporação, na análise, de 
algumas variáveis intervenientes: o grau em que a estruturação 
de tais atividades a aproxima ou a afasta de um modelo aberto e 
competitivo institucionalizado e de penetração mais ampla. Em 
outras palavras, a oligopolização nas relações entre os negócios 
estabelecidos pelo Estado com grupos privados, que se aproxima 
da idéia da Alan Cawson sobre o corporativismo, num ambiente 
poliárquico frágil, é o que favoreceria a predação e não, neces-
sariamente, o tamanho da intervenção estatal. Ou ainda, a ação 
estatal	compartimentada	diferencial	e	estratificadamente	no	sentido	
oligopólico, tanto na produção, implementação e manutenção dos 
serviços governamentais, assim como na sua utilização, é o que 
maximiza o efeito predador nas rendas públicas, em geral, e nas 
políticas sociais, em particular. 
A polaridade entre mercado competitivo e oligopólio e a tradução 
desta polaridade na dimensão política entre poliarquia e corporati-
vismo oligopolizado, já se mencionou, acarreta para estes modelos 
de análise sérios problemas de adequação à realidade brasileira, 
se não forem mediados pelo grau de institucionalidade daqueles 
formatos, ou seja, pelo grau de penetração daqueles ordenamen-
tos nas relações políticas nos diversos níveis da territorialidade 
do Estado. Pois, em confronto com pressupostos de uma ordem 
altamente organizada, deparara-se com uma realidade política al-
tamente refratária que é, no processo de produção de políticas em 
níveis mais concretos, bastante fragmentada e até caótica, quando 
se investiga o acesso de muitos grupos aos recursos governamen-
tais, principalmente no estágio da implementação das políticas e, 
ainda mais, nos serviços de manutenção de programas públicos. 
É bem possível que o problema resida no grau de abstração dos 
modelos frente às evidências empíricas disponíveis. O aspecto 
caótico e fragmentário que parece estar presente na implementação 
de diversos programas governamentais, principalmente na área 
social, torna difícil conceber uma hierarquia entre os próprios 
grupos participantes. Mas, simultaneamente, é problemático ad-
mitir que se esteja diante de uma situação competitiva, e não de 
acesso privilegiado ou diferencial, em decorrência da fragilidade 
institucional deste ordenamento. 
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É como se os lobbies ocorressem a partir de uma segmentação 
anterior de áreas de negócios, de modo mais ou menos inde-
pendente uns dos outros, cada um localizando-se em nichos 
burocráticos diferenciados e cuja diferenciação vai depender de 
cada área ou subárea da política em questão ou, ainda, de cada 
estágio do processo decisório na formulação, passando-se pela 
sua implementação, e subdividindo-se, novamente, nos serviços 
de custeio e de manutenção dos programas. A realidade política 
brasileira exige que os modelos de análise dêem conta de questões 
não apenas de coordenação da ação coletiva intragrupos, como 
também frente aos demais grupos e, principalmente, no confronto 
com o público em geral. 
Finalmente, a análise da política social aqui empreendida, par-
ticularmente da política sanitária brasileira, não intenciona se 
situar dentro de paradigmas que enfatizem certas características 
funcionais daquela política ou dos papéis que elas devam cumprir 
a priori, embora uma preocupação normativa, neste contexto, seja 
inevitável frente a uma determinada normatividade neoliberal 
adepta do minimal state.
Teses como as que atribuem ao Estado uma racionalidade e uma 
intencionalidade conspiratórias quanto à produção de políticas 
sociais, com a função consciente de reforçar e reproduzir, ou seja, 
de	legitimar,	ao	longo	do	tempo,	uma	determinada	configuração	
do poder político, não serão enfocadas aqui. Não haverá uma pre-
ocupação	com	o	significado	substantivo	da	política	social,	como	
se ela devesse corresponder a uma necessidade básica fundada 
num ethos. Embora sejam pressupostos legítimos para orientação 
analítica, aqui a pretensão é bem mais modesta, mas não irrelevan-
te.	Trata-se	de	identificar	comportamentos	de	agentes,	sejam	eles	
públicos	ou	privados,	pautados	por	uma	determinada	configuração	
institucional, um certo formato operativo do Estado, que afetam 
aqueles comportamentos e os resultados da política social.9

Com base nesta preliminar elaboração do quadro de referência 
teórico, passa-se a listar algumas hipóteses e sub-hipóteses que 
orientarão o desenvolvimento desta tese. Veja-se:
a) a predação das rendas públicas e governamentais, em geral, e a 

predação das rendas de governo destinadas à produção de políti-
cas sociais, em particular, é maximizada, mantendo-se a mesma 
freqüência e magnitude dos contratos entre agentes públicos 
e agentes privados, pelo grau de oligopolização institucional 
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dentro do qual tais intervenções e contratos operam. A ausência 
de competitividade nas diversas etapas decisórias maximiza 
custos e preços dos serviços públicos e transfere rendas para os 
grupos privilegiados de fornecedores de insumos contratados 
pelo governo, além de favorecer grupos corporativos capazes 
de obter monopólio de representação e de acesso às agências 
governamentais. 

b) É bastante provável que a predação ocorra em maior grau 
pelo lado da produção e oferta de políticas sociais onde esteja 
envolvida a contratação, pelo governo, de fornecedores priva-
dos de insumos para aquelas políticas e que este fornecimento 
se estruture de forma oligopolizada. Entretanto, este formato 
nas contratações e licitações acaba por condicionar o próprio 
consumo da política social, tornando-o também segmentado e 
estratificado.

 Ou seja, o critério para se gastar rendas governamentais ou 
priorizar	políticas	é	definido	muito	mais	pelas	pressões	e	pelo	
acesso diferenciado de grupos lobistas privados de fornecedores 
sobre as agências públicas do que por demandas agregadas 
de grupos de cidadãos através de canais poliárquicos mais 
universalistas.

 Conseqüentemente, a magnitude da predação nas etapas produ-
tivas das políticas sociais neutraliza ou elimina seus potenciais 
efeitos distributivos e redistributivos para clientelas mais am-
plas e, ao mesmo tempo, reforça o status quo da desigualdade e 
da concentração de renda. Desse modo, a oferta pelo governo de 
políticas sociais produzidas sob condições oligopolizadas – no 
mínimo segmentadas em nichos de interesses de grupos lobistas 
que vendem insumos – acaba por selecionar por quem, onde 
e	como	os	bens	da	política	serão	consumidos.	As	definições	
correntes do que seja um bem público, principalmente as da 
teoria econômica neoliberal, como se verá mais adiante, enfren-
tam, aqui, condições adversas para caracterizarem a dimensão 
“pública” da política social, já que a oferta e o consumo desta 
estão bem distantes das idéias de suprimento indivisível e de 
consumo não-exclusivo do bem para distingui-lo como sendo 
de natureza pública. 

c) Coloca-se como hipótese, também, que este formato oligopo-
lizado estruturando as relações entre agentes governamentais e 
privados, dentro do qual a política social brasileira é produzida 
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sob altas taxas de predação, foi sendo consolidado ao longo 
do	tempo,	dificultando	o	desenvolvimento	de	uma	institucio-
nalidade poliárquica. Além do mais, evidencia-se seus efeitos 
contínuos, a despeito do processo de redemocratização recente 
pelo	qual	passa	o	país,	ainda	não	suficiente	para	alterar	o	forma-
to institucional dominante. De modo geral, portanto, existiria 
um alto grau de continuidade oligopólica nos processos de 
tomada-de-decisão e de alocação de rendas governamentais, 
favorecendo à predação e, desse modo, isto seria tão mais rele-
vante do que se se atribuísse às responsabilidades individuais e 
morais dos agentes públicos e privados a causa das altas taxas 
de rent-seeking na política social brasileira.

 Uma das evidências desta continuidade institucional são as 
recorrentes medidas saneadoras e moralizantes produzidas 
pelos governos recentes, desde a Nova República, de meados 
da década passada. Amiúde produziram-se auditorias internas, 
novos mecanismos regulatórios e licitadores, denúncias públi-
cas e, até mesmo, processos judiciais e comissões parlamentares 
de inquérito, surgindo na mesma medida em que se tentou 
substituir os agentes sob suspeitas. Após cada devassa, as bar-
ganhas intraburocráticas retomaram o seu curso com uma face 
recauchutada, com novos agentes burocráticos e novos quadros 
lobistas, em substituição àqueles que foram denunciados. Mas 
pouco se alterou o processo básico de negociação, caracterizado 
pelo acesso privilegiado e pelo inside in for ma tion.

 O ponto nodal parece ser, então, a permeabilidade da burocracia 
às relações diretas com grupos de pressão privados, indepen-
dentemente de quaisquer mediações representativas de caráter 
parlamentar ou partidário que, teoricamente, corresponderiam 
a uma representação mais poliárquica. O que parece ocorrer é 
que, dada a fragilidade institucional dos mecanismos poliárqui-
cos, estes acabam por submeter-se, ou até concorrem para isto, 
às obscuras barganhas intraburocráticas. Desse modo, estar no 
Congresso ou nas casas legislativas estaduais e municipais pode 
significar	que	se	dispõe	de	uma	posição	estratégica	apenas	para	
se	adentrar	aos	meandros	da	burocracia,	não	para	fiscalizá-la,	
mas muitas vezes para se fazer uso privado daquela.

d) Além das hipóteses e sub-hipóteses, de caráter explicativo, 
mencionadas anteriormente, faz-se necessário explicitar um 
ponto de vista normativo, aceito nesta tese, no tocante ao papel 
que se deve imputar ao estado quanto à produção de políticas 
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sociais. Trata-se, na verdade, de contestar uma postura anti-
-normativa, dedutível de alguns representantes do neo li be ra-
lis	mo,	quanto	à	conveniência	e	eficácia	do	Estado	de	produzir	
tais políticas. O desenvolvimento lógico da ação coletiva ou da 
produção de um bem público – coletivo e público construídos 
a partir da ação presente nas trocas voluntárias entre pares de 
consumidores soberanos, racionais e maximizadores, da teoria 
neoclássica ou neoliberal – parece conduzir a um determinado 
dilema: o dilema que se resolve na inação do estado. Em outras 
palavras, se se quiser permanecer dentro dos limites lógicos 
capazes de alcançar o ótimo paretiano na alocação dos recursos 
na sociedade, seria melhor, segundo esta visão, que o Estado 
não produzisse políticas sociais re dis tri bu ti vas. Na verdade, 
trata-se de uma conseqüência do dilema do prisioneiro da teoria 
dos jogos aplicado à produção de bens públicos. 

Neste livro, sugere-se a superação deste dilema e do contratualis-
mo de James Buchanan. Para isto, o contrato constitucional deve 
ocorrer nos seguintes termos: os contratantes do presente contrato 
ficam	obrigados	a	colaborar	–	não	serem	caronas	(free-riders) – na 
incorporação efetiva, no novo contrato, dos outros que se localizam 
dentro do mesmo território, embora estejam de fora do contrato 
anterior, de modo a evitar qualquer mal futuro. O mal futuro é a 
possibilidade ameaçadora dos outsiders apropriarem-se, hobbesia-
namente, dos bens dos contratantes. Mesmo que os critérios que 
satisfaçam à lógica maximizadora sejam violados, seria preferível 
“dar os anéis para não perder os dedos”.
Portanto, existe a hipótese da possibilidade de se ganhar, pelo 
menos num tempo futuro, quando se paga um custo maior e de-
sigual no presente na produção da política social. Por outro lado, 
a única garantia, pelo menos teoricamente, de que este contrato 
seja cumprido é ele ser coordenado por um agente – um Estado 
poliárquico – cuja ação, não importa a sua magnitude, decorra de 
mecanismos decisórios não oligopolizados ou monopolizados. 
Só isto permitiria uma ruptura com o dilema ao mesmo tempo 
em que reduziria a predação. A necessidade de um coordenador 
que	possa	afiançar	aquele	contrato	decorre	da	percepção	de	que	
a resultante de ações deixadas exclusivamente ao mercado, num 
ambiente já extremamente oligopolizado, acabe por produzir mais 
oligopolização e, conseqüentemente, mais outsiders, ameaças, caos 
e,	finalmente,	mais	predação	e	menos	eficiência	alocativa.	Este	
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livro, portanto, não se satisfaz com as argumentações vincula das 
à idéia do minimal state, tão caras às formulações  neoliberais. 

Considerações metodológicas
Os próprios formuladores do modelo de rent-seeking admitem as 
enormes	dificuldades	para	se	dar	tratamento	empírico	adequado	
ao fenômeno. Se indicadores econômicos e estatísticas sobre taxas 
de retorno e de custos de empresas, num primeiro momento, per-
mitem	uma	análise	microeconômica	mais	acurada,	as	dificuldades	
aumentam à medida em que a análise transfere-se para a das rendas 
governamentais e das políticas públicas. A mensuração econômica 
do bem público é sempre problemática.
Isto não deve ser empecilho para tratar-se empiricamente a di-
mensão política do fenômeno da predação. Mas, se a ênfase for 
menos na mensuração da magnitude da predação e muito mais 
no formato institucional que a propicia, não será imprescindível 
elaborar “taxas de predação”. A variável independente – o formato 
institucional – permite tratamento empírico necessário ao estabe-
lecimento da hipótese.
A caracterização do formato institucional da predação é eminente-
mente post facto, ou seja, parte-se de manifestações comportamen-
tais extraídas de denúncias públicas, isto é, através da imprensa. 
Como o fenômeno da predação quase sempre é caracterizado por 
ações ilícitas, fraudulentas e corruptas, optou-se por listar e des-
crever	tais	ações	com	o	objetivo	de	identificar	seus	procedimentos	
operacionais e sua tipicidade, estabelecendo relações com o meio 
ambiente onde elas ocorrem, ou seja, com o seu formato decisório 
e institucional.
A evidência empírica, portanto, será buscada, basicamente, nas de-
núncias e reportagens veiculadas pela imprensa brasileira. É óbvio 
que deve-se estar atento para o caráter seletivo, sensacionalista e 
com a áurea escandalosa que, muitas vezes, revestem tais matérias 
jornalísticas. Por outro lado, não se deve deixar de reconhecer que 
os agentes responsáveis pela predação, principalmente ilícitas, se 
fossem entrevistados, jamais admitiriam a culpa por algum delito 
contra o patrimônio público. 
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A	unidade	analítica	básica	são	decisões	específicas	sobre	os	gastos	
públicos e seus efeitos numa determinada área da política social: 
a da política sanitária. Tais decisões situam-se, na sua quase to-
talidade, nas relações do governo federal com os seus parceiros 
privados,	nos	últimos	cinco	anos,	naquela	área.	A	classificação	
do que seja federal ou do que aqui se denomina de social segue, 
para	fins	analíticos,	os	contornos	formais	e	legais,	além	dos	con-
ceituais, comumente utilizados pela administração pública federal 
contemporânea, sem discutir os méritos e as conveniências sobre 
tais contornos. Em outras palavras, decisões predatórias sobre 
gastos na política federal de saúde referem-se aos contratos de 
prestação de serviços estabelecidos entre as agências públicas 
federais e grupos privados, que redundam em extração de renda 
favorecendo tais grupos em detrimento dos demais, no âmbito do 
Ministério	responsável	por	tal	política.	A	área	de	saúde	é	definida	
a partir das rubricas orçamentárias do Ministério da Saúde. Para 
ser predatória, pressupõe-se, tal extração de renda obtida por 
qualquer agente deve produzir um somatório maior de danos para 
os demais agentes envolvidos no processo do que o lucro obtido 
naquela extração, podendo ser tanto lícita quanto ilícita.
O	capítulo	a	seguir	retoma	a	discussão	sobre	alguns	significados	do	
conceito de bem público e, principalmente, coloca em cheque os 
pressupostos neoliberais que descartam a possibilidade de Estado 
de cumprir funções alocativas que contribuam para o aumento do 
bem estar da sociedade explicitando, mais claramente, os princí-
pios normativos aceitos neste livro.

Notas
1 O termo predação é um neologismo que, justaposto ao termo rendas, in-

tenciona caracterizar o ato de se adquirir rendimento oriundo de atividades 
não-produtivas (rent, em confronto com income, do inglês), de procedência 
estatal ou pública, e que objetiva traduzir o termo composto rent-seeking. 
Tal ato possui sempre uma conotação negativa ou pejorativa, mas sem 
o significado de ação violenta que parece revestir termos próximos como 
predador, predatório, depredar, depredação, depredador, depredatório, 
etc. Estranhamente, não estão dicionarizados nem o verbo predar nem o 
substantivo feminino que corresponderia àquele ato, ou seja, predação, ao 
passo que predador (do latim praedatore) e predatório (do latim praedatoriu) 
constam no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira. Consta, também, o verbo depredar, mas seu sentido é o de 
destruir, assolar, devastar ou, então, o de roubar, saquear, espoliar etc., além 
de estarem dicionarizados os termos correlatos depredação, depredador e 
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depredatório. Mas, todos estes termos parecem não satisfazer o significado 
original de rent-seeking proposto por seus criadores. Optou-se, portanto, por 
uma categoria não-dicionarizada, predação, para se referir àquela expressão 
em inglês, sem denotar uma ação violenta direta na busca de rendas gover-
namentais, por parte de agentes privados, e que resulta em prejuízo para os 
demais grupos da sociedade, sob a forma de políticas de soma-zero ou de 
soma-negativa. É importante registrar, por outro lado, que James Buchanan 
já havia adotado o termo predation para se referir ao – “esforço predador” 
(predation effort) que estaria presente num modelo de interação anarquista 
entre duas pessoas – dois Robinsons Crusoes. Neste modelo conceitual 
básico, a distribuição natural dos recursos produzidos diretamente pelos dois 
indivíduos, isto é, o equilíbrio anárquico, é alcançado após cada um dos dois 
produtores diretos desviarem uma parte do seu esforço produtivo para ações 
de defesa de seus estoques de bens e para a apropriação dos estoques de 
bens produzidos pelo competidor. Ver, portanto, Buchanan, James M., The 
limits of liberty : between anarchy and leviatã, Chicago / London: The University 
of Chicago Press, 1975, especialmente Capítulo IV.

2 Um dos textos ao qual Tullock se refere para reivindicar, também, a paternidade 
do conceito de rent-seeking é Tullock, Gordon, “The Welfare Costs of Tariffs, 
Monopolies and Theft”, Western Economic Journal, 1967, 5, p. 224-232. A 
tentativa de se aplicar o conceito econômico de rent-seeking à esfera política 
e governamental, consolidando uma série de contribuições suas anteriores e 
servindo de texto básico para os argumentos aqui desenvolvidos, encontra-se 
bem fundamentada em Tullock, Gordon, Rent-Seeking, Croft Road/Aldershot 
Hants/England: Edward Elgar Publishing Limited, 1993. A contribuição de 
Tullock sobre o fenômeno do rent-seeking não foi isolada, contanto com a 
permanente colaboração de Buchanan, Rowley e Tollison. Ver, por exemplo, 
Buchanan, James M., Tollison, R.D., e Tullock, G. (eds.), Toward a theory of 
the rent-seeking society, College Station: Texas A. & M. University Press, 1980 
e, mais recente, Rowley, C.K., Tollison, R.D. e Tullock, G. (eds.), The political 
economy of rent-Seeking, Boston: Klumer Academic Publishers, 1988.

3 O artigo de Leibenstein, bastante considerado por Tullock, produziu uma 
grande controvérsia quando de sua publicação, em 1966, já que criticava o 
fato da teoria econômica neoclássica do bem-estar focalizar apenas a perda 
da eficiência alocativa intrínseca às firmas, numa situação de monopólio, 
devido às distorções provocadas na relação entre preço e quantidade das 
mercadorias produzidas. A contribuição de Leibenstein consistiu em demons-
trar que a maior ineficiência produzida pelo monopólio consistia nos custos 
ampliados para o controle dos outros agentes, induzindo os monopolistas a 
negligenciar os controles dos custos internos de suas firmas em tal situação. 
Ver Leibenstein, Harvey, “Allocative Efficiency Vs. X- Efficiency”, American 
Economic Review, 1966, n. 56, p. 392-415.

4 Na impossibilidade de se considerar a vasta e minuciosa polêmica que envol-
veu importantes cientistas políticos nas discussões contemporâneas sobre as 
inúmeras abordagens teóricas e conceituais sobre o corporativismo, optou-se, 
por aceitar, basicamente, as contribuições de dois autores: Cawson, Alan e 
Schmitter, Philippe C.

5 O boom deste debate ocorreu durante a década de 70 e início dos anos 80, 
centrando-se sobre as questões acarretadas pelo ordenamento político dos 
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regimes autoritários e, em especial, dos regimes autoritários latino-americanos 
que emergiram a partir dos anos 60. A ênfase recaía, inevitavelmente, sobre 
a necessidade de se criar modelos analíticos que dessem conta dos novos 
autoritarismos, que não eram totalitários nem democráticos. Os problemas 
aí debatidos, principalmente os de natureza conceitual, refletiam bastante as 
condições particulares vigentes naqueles regimes e, assim, muitos conceitos 
parecem, hoje, datados historicamente quando se tenta utilizá-los após a 
redemocratização iniciada na década de 80. Naquelas análises, os conceitos 
de corporativismo e de poliarquia (pluralismo) eram vistos como variáveis que 
adjetivavam um maior ou menor grau de autoritarismo, que era o conceito 
central. Ver, por exemplo, O’DONNELL, Guillermo, et. al.. O Estado autoritário 
e os movimentos populares, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, especial-
mente o Capítulo Regimes autoritários de Juan Linz e o seu anexo, onde 
vários cientistas políticos debatem os problemas conceituais correlatos. Ver, 
ainda, COLLIER, David (org.). O novo autoritarismo na América Latina, Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1982, e WiARDA, Howard J., O modelo corporativo 
na América Latina e a Latinoamericanização dos Estados Unidos. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1983. Já enfocando o processo de redemocratização do regime 
autoritário brasileiro e suas perspectivas ver, entre outros, ROUqUIÉ, Alain, 
LAMOUNiER, Bolivar, e SCHVARzER, Jorge (orgs.). Como renascem as 
democracias, São Paulo: Brasiliense, 1985, e SANTOS, Wanderley Guilherme. 
A pós-revolução Brasileira, em JAGUARiBE, Hélio, (et. al.). Brasil, sociedade 
democrática, Rio de Janeiro: J. Olympio, 1985, p. 223-335.

6 Esta idéia da não-efetividade e não-penetrabilidade da ordem estatal, dentro 
de um território nacional, propiciando o surgimento de esferas de poder au-
tônomas, muitas vezes caracterizadas pela violência e pelo personalismo e 
patrimonialismo, em confronto com a lei e a autoridade do estado, privatizando 
e restringindo o espaço público e, ainda, transformando até algumas organi-
zações estatais em “parte de circuitos de poder perversamente privatizados”, 
foi desenvolvida também por O’Donnell para se referir aos problemas enfren-
tados por países de democratização recente, entre eles os saídos de regimes 
autoritários dos anos 60 aos 80, incluindo aí o Brasil. A ausência de efetiva 
ação das burocracias públicas e da eficácia da legalidade sobre o território 
nacional corresponderia, num mapa, às áreas “marrons”, em comparação com 
as áreas azuis e verdes das democracias poliárquicas ou semipoliárquicas, 
respectivamente. Em tais áreas marrons existem processos poliárquicos – 
eleições, partidos, parlamentos, judiciários, burocracias etc., mas seriam 
movidos pelo personalismo, nepotismo, prebendalismo, clientelismo, enfim, 
pela negação da universalidade da lei. Ver, para tanto, O’DONELL, Guillermo, 
Sobre o Estado, a democratização e alguns problemas conceituais. Novos 
Estudos, São Paulo, n. 36, julho de 1993, p. 123-145. 

7 Entrevista concedida à Revista Veja, Edição 1283, n. 15, 14 abr. 1993, p. 7-10.
8 Entrevista concedida à Revista Veja, Edição 1328, n. 8, 23 fev. 1994, p. 7-10.
9 Souza enfatiza bem a necessidade de se recuperar uma dimensão política no 

tratamento da política social, dimensão que teria sido abandonada por diversas 
abordagens, como a que se convencionou chamar de “tese da convergência” 
ou “determinismo tecnológico”, que via a política social como algo inevitável 
respondendo a exigências do desenvolvimento econômico ou como resposta 
a “necessidades básicas” dos seres humanos. Ou, como afirma a autora,

Ao negar a existência destas “necessidades básicas”, toda a problemática 
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da política social recupera, pois, um caráter essencialmente político. Isto é, 
a política social passa a ser entendida como uma intervenção deliberada 
do Estado, decidida a partir de uma concepção determinada do que seja 
a questão social e de uma definição específica de seu legítimo papel, le-
vando em conta a influência de demandas da sociedade e da burocracia, 
o peso da rotina e da tradição e os requisitos do processo acumulativo. 
Não há, entretanto, uma predeterminação desta ação do Estado, para 
além da elevada probabilidade de reprodução continuada dos arranjos já 
existentes (SOUZA, 1987, p. 21).

 Ver, pois, Souza, isabel R. O. Gomes de, Referencial teórico para a análise 
da política social. Rio de Janeiro : iEi/UFRJ, Texto para Discussão n. 116, 
maio de 1987.
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2 
o beM público  
e os liMites 
neoliberAis: 
 estAdo, políticA 
sociAl e justiçA 
distributivA 

Introdução
Busca-se, no presente capítulo, analisar conceitos e teorias sobre 
a relação público-privado e, conseqüentemente, sobre as relações 
entre Estado e sociedade (e/ou Governo e mercado). Trata-se de 
uma discussão eminentemente teórica, e as prováveis questões em-
píricas aí imersas serão tratadas numa etapa subseqüente. Alerta-se 
para o fato de que a relação público-privado não se esgota (na) e 
não se confunde com a antítese Estado versus sociedade civil. O 
Estado é o locus privilegiado, mas não exclusivo, para a produção 
de ações e políticas públicas, ao passo que na sociedade civil, num 
sentido hegeliano, privilegia-se as ações dos homens privados e as 
relações de mercado. A polêmica conceitual e teórica envolvendo 
tal dicotomia é bastante complexa e, certamente, envolve uma 
variada gama de paradigmas epistemológicos. A ênfase recai sobre 
alguns poucos argumentos antitéticos envolvendo tanto a oposição 
público-privado como, em nível menos abstrato, a relação Estado 
versus sociedade e/ou Estado versus mercado.
Dada a complexidade do tema, optou-se por tratá-lo a partir da ex-
plicitação de algumas teorias neoliberais, principalmente daque las 
que enfatizam uma visão antitética entre o estado e a  socie da de, 
notadamente no que diz respeito à dimensão normativa nela pre-
sente, ou seja, sobre o que seria o bom estado, a boa sociedade e a 
melhor relação entre os dois. A escolha destas antí te ses neoliberais 
deve-se, também, ao fato de que alguns pressu postos seus sobre 
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a	definição	do	bem público e sobre a lógica da ação coletiva, e 
que têm conseqüências teóricas relevantes para o tratamento da 
produção de políticas sociais pelo Estado, estão presentes na trilha 
intelectual que conduziu à formulação, por Wanderley Guilherme 
dos Santos, do modelo de análise denominado de “híbrido institu-
cional brasileiro” (SANTOS, 1993). Por outro lado, o confronto 
com as teses neoliberais permitirá a distin ção mais nítida do 
inevitável posicionamento normativo deste livro frente à questão 
sobre quais os limites da ação estado, em relação às forças do 
mercado, para promover justiça distributiva através de políticas 
sociais,	dadas	as	condições	específicas	brasileiras.
A	estratégia	consistirá,	primeiramente,	em	explicitar	definições	
sobre o que se entende por bem público.	Tais	 definições	 são	
necessárias, já que o debate sobre se o Estado é capaz ou não 
de produzir, com legitimidade, justiça distributiva, depende da 
hermenêutica que circunscreve o aparato conceitual sobre o 
significado	daquele	 bem	e,	 por	 conseqüência,	 se	 são	 legítimas	
quaisquer normatividades sobre a produção de políticas sociais 
pelas agências estatais. Posteriormente, elege-se alguns autores 
representativos do pensamento neoliberal contemporâneo que 
trataram mais detidamente de tais problemas e cujos argumentos 
antitéticos servirão para posterior confronto sobre sua adequação 
à realidade brasileira. 

Antíteses nas relações entre Estado e sociedade 
(entre o público e o privado) e a definição do 
bem público 
Nas últimas três décadas, renomados pensadores neoliberais (e 
neoconservadores), como Hayek, Nozick, Buchanan, Rawls, entre 
outros, produziram uma variada gama de antíteses e dicotomias 
para	definir	 os	 espaços	público	 e	 privado,	 na	ordem	política	 e	
econômica contemporânea. A preocupação central destes autores 
podia ser caracterizada, também, como uma tentativa de redi-
mensionar as funções do Estado nas sociedades capitalistas de 
hoje, preocupados que estavam com as ameaças à liberdade do 
mercado e com as usurpações, pelo Estado, de funções que seriam 
típicas da sociedade civil. Em outros termos, pode-se acrescentar 
que tais autores objetivavam enfrentar, teoricamente, as tensões 



49

contemporâneas cruciais entre capitalismo e democracia, embora 
tais antíteses, descontando-se as distintas circunstâncias históricas 
nas quais foram produzidas, já fossem conhecidas e formuladas 
por autores clássicos tais como Karl Marx, Alexis de Tocqueville 
e John Stuart Mill.1 

O	impacto	deste	debate	no	Brasil	reflete-se	no	discurso	contem-
porâneo formulado pelas nossas elites políticas e econômicas. 
Anuncia-se um novo papel que o Estado brasileiro deveria exercer, 
assim	como	a	sua	reformulação	para	enfrentar	a	inflação	e	a	estag-
nação econômica ou taxas de crescimento medíocres. Anuncia-se, 
particularmente,	uma	redefinição	do	espaço	público	no	tocante	à	
produção de políticas sociais.
Argumentos antitéticos sobre o público e o privado, que colocam 
em campos opostos neoliberais e neoconservadores vis-à-vis neo-
corporativistas e neo-socialistas, e que opõem conceitos como 
minimal state versus welfare state, anarquia versus leviatã, ordem 
espontânea versus ordem organizacional, racionalismo construti-
vista versus racionalismo evolucionário, Estado preventivo ver sus 
Estado produtivo, devem servir como uma preliminar ordenação 
conceitual com o objetivo de caracterizar a ordem política brasi-
leira e a sua produção de bens públicos e sociais.
Evidentemente, tais antíteses não têm o mesmo estatuto epis-
temológico	 e	 teórico	 dificultando,	 assim,	 a	 transitividade	 dos	
significados	conceituais.	Isto	não	impede,	porém,	a	compreensão	
da antítese público-privado dentro de cada ontologia e, do mesmo 
modo, que se detectem suas possíveis proximidades teóricas. Tal 
re	flexão	visa	a	delimitar	o	grau	de	adequação	dos	mesmos	frente	à	
particularidade da situação brasileira. Esta particularidade, acredi-
ta-se, transcende as fronteiras do campo usualmente visado pelos 
modelos neoliberais, colocando em questão os limites normativos 
de tais modelos para enfrentar problemas sociais gravíssimos de 
miséria e não-cidadania.
O objetivo principal, portanto, é confrontá-los com a caracterização 
do híbrido institucional brasileiro, um novo modelo teórico que, 
embora compartilhe de certos pressupostos presentes em algumas 
teorias	neoliberais	sobre	a	ação	coletiva	e	o	significado	do	bem	
público,	foi	formulado	para	adequar-se	a	uma	situação	específica:	
a brasileira.
O	significado	neoliberal	de	bem público – ou de termos que lhe 
correspondem, como bem coletivo ou bem comum –, evidentemen-
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te está condicionado por alguns argumentos antitéticos sobre as 
relações entre Estado e mercado destas teorias. Mas nelas a polí-
tica pública, aquilo que se refere à produção de um bem público, 
não	se	define	exclusivamente	a	partir	de	um	locus	específico	de	
sua produção – o Estado ou o governo, por exemplo –, mas sim 
de uma teoria particular da ação coletiva. Embora a literatura 
apresente	 um	variado	 leque	 de	 significados	 sobre	 ela,	 deve-se	
alertar	que	a	definição	de	política pública como sendo “aquilo 
que	os	governos	fazem	ou	deixam	de	fazer”	reflete,	geralmente,	
uma simples estratégia para a análise empírica das ações gover-
namentais,	não	dando	conta	do	significado	neoliberal	do	que	seria	
uma ação pública, coletiva ou comum. Portanto, o bem público 
não se esgota nas ações governamentais, do mesmo modo que 
não se refere exclusivamente às ações estatais (DYE, 1972, p. 1 
; SILVA, 1979, p. 4-9).
Por outro lado, é difícil detectar uma teoria do estado entre os 
teóricos da tradição liberal e entre seus herdeiros neoliberais (e 
neoconservadores) que não seja fundada nos pressupostos do in-
divíduo maximizador, isto é, o Estado é um conceito construído a 
partir da idéia de ação coletiva que, por sua vez, é resultante do 
agregado de ações individuais maximizantes. A ação estatal não 
possuiria, aqui, uma substância independente e diferenciada dos 
pressupostos que regem a natureza das ações individuais. Existe 
um	enorme	trânsito	de	significado	conceitual	entre	Estado	e	Go-
verno, ambos os termos usados para se referirem, indistintamente, 
pelo menos naquelas teorias, às coalizões inclusivas de grupos de 
interesses organizados.
A	definição	do	bem	público	ou	coletivo	(ou,	ainda,	do	interesse	
comum) naquela tradição e, principalmente, pelos seus seguidores 
contemporâneos que se utilizam das teorias econômicas margina-
listas – fundadas no comportamento individual dos consumidores 
e que tentam aplicar os modelos daí derivados à análise das ações 
dos governos – dá-se pela inferência de que o provável comporta-
mento coletivo governamental ou estatal, que preencheria funções 
ou	fins	sociais,	é	apenas	um	meio	para	a	realização	de	interesses	
individuais ou privados (DOWNS, 1957).
Assim,	na	afirmação	de	James	Buchanan,	o	Estado	não	possui	
nenhuma função de bem-estar que lhe seja própria; é unicamente 
um instrumento através do qual os indivíduos podem satisfazer 
os seus interesses particulares de forma coletiva. Apesar de o Es-
tado possuir o monopólio da produção de certos serviços, ele não 
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tentaria maximizar lucros, mas sim cobrir os seus custos a longo 
prazo. Os indivíduos lhe comprariam serviços e lhe pagariam por 
aqueles que recebem (DOWNS, 1957, p. 15).
Nesta	 definição	 de	Estado	 de	Buchanan,	 está	 embutida	 uma	
incoerência. Se o Estado não apresenta nenhuma característica 
substantivamente distinta da agregação dos comportamentos 
individuais, por que então esta entidade não buscaria maximizar 
os seus ganhos? Segundo Downs, o economista Paul Samuelson 
tentou contornar a contradição de Buchanan, argumentando que 
o comportamento não-maximizador do Estado decorreria do fato 
de que, no modelo buchaniano, os serviços estatais produzidos 
caracterizar-se-iam, basicamente, por serem bens indivisíveis. Cada 
um concordaria em ser coagido a pagar a sua porção nas despesas, 
desde que o benefício auferido individualmente pelo pagamento 
de um bem mais do que compensasse os custos individuais, e não 
houvesse outro agente, além do Estado, para produzi-lo. 
Downs	diverge	tanto	de	Buchanan	quanto	de	Samuelson,	afirman-
do que ambos não explicam o porquê da não-produção de bens 
indivisíveis	por	firmas	privadas,	além	de	constatar,	de	modo	mais	
realista, que o Estado também produz bens divisíveis e voltados 
para alguns segmentos da população. A proposta de Downs é: se 
afastar do que ele chama de “falsa dicotomia” entre duas con-
cepções de Estado. A primeira o conceberia como uma entidade 
mítica desvinculada dos indivíduos e, a outra, sendo extremamente 
individualista, não levaria em consideração as possíveis coalizões 
entre indivíduos. 
Downs propõe como alternativa que as coalizões de indivíduos 
sejam a unidade analítica básica do seu modelo, o que propiciaria 
operar num nível de abstração intermediário entre um individua-
lismo indutivista e um exacerbado idealismo sobre a natureza do 
Estado (DOWNS, 1957, p. 15-17).
As	definições	de	bem público que se seguem, portanto, fazem parte 
destas correntes neoliberais (e neoconservadoras) que associam 
teorias econômicas sobre a ação governamental a teorias sobre 
grupos e organizações baseadas numa concepção de ação coletiva, 
definida	a	partir	da	relação	entre	custos	e	benefícios	individuais	no	
confronto entre ações alternativas, ou baseando a escolha racional 
e estratégica dos cursos das ações na moderna teoria dos jogos. 
Vejam-se	algumas	destas	definições.	
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A primeira é de Mancur Olson que, com sua teoria sobre a lógica 
da ação coletiva dos grupos e sobre o bem público, constrói o 
seu coletivo a partir da análise de custos e benefícios dos cursos 
alternativos de ações abertos aos indivíduos, quaisquer que sejam 
os diferentes tamanhos das organizações às quais os indivíduos 
pertencem.	Desde	o	Estado	até	pequenas	firmas,	a	ação	coletiva	
fundamenta-se na racionalidade individual maximizante (OLSON, 
1974).
Segundo	Olson,	um	bem	comum,	coletivo	ou	público,	define-se	
como sendo aquele bem que, se alguma pessoa Xi, pertencente a 
um grupo X1, ... Xi, ... Xn, o consome, seu consumo deste bem 
não deve implicar, praticamente, na indisponibilidade do con sumo 
do mesmo para quaisquer outros membros do referido grupo. Ou 
ainda, mesmo que um outro membro do grupo não tenha preten-
dido adquirir ou pagar por aquele bem, assim mesmo não lhe será 
negada a parte que lhe cabe no seu consumo. Ou seja, ninguém 
deve ser excluído, potencialmente ou não, dos benefícios do bem 
público desde que pertença ao grupo que produz o bem.
A	definição	de	Olson	considera	dois	aspectos	principais:	
a) o bem público ou coletivo refere-se exclusivamente a membros 

de um determinado grupo e, desse modo, se ele é coletivo para 
este	grupo	específico,	torna-se	um	bem privado para os mem-
bros de outros grupos, pois estes podem ser mantidos afastados 
do consumo daquele bem, enquanto os membros daquele pri-
meiro grupo não podem ser afastados. Porém, um bem público 
para determinados membros de um grupo pode-se transformar 
em um mal público para membros de outros grupos. Tanto pe-
quenas	firmas	ou	grupos,	como	o	Estado,	podem	produzir	bens	
coletivos para os seus membros. O que os distingue é o grau de 
inclusão de consumidores potenciais. O Estado é, antes de tudo, 
uma organização que provê bens públicos para os seus cidadãos. 
Nesse sentido, o Estado constituir-se-ia num grupo altamente 
inclusivo, já que os serviços que ele produz – principalmente 
os de defesa, segurança e justiça – devem ser, teoricamente, 
estendidos a toda a população dentro das fronteiras nacionais, 
mesmo que só uma parcela de contribuintes paguem pelos 
custos daqueles serviços. Mas já que o Estado se caracteriza 
por ser um macroagrupamento de indivíduos, a contrapartida 
para o seu tamanho é a necessidade de mais organização, mais 
meios de convencimento, mais incentivos e mais coerção, para 
que os indivíduos paguem os custos dos benefícios coletivos.2 
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b) Desse modo, em decorrência do primeiro aspecto, isto é, de-
finida	a	relevância	de	um	grupo,	uma	segunda	característica	
do bem público seria a impraticabilidade de se excluir con-
sumidores potenciais dentro do grupo que produz o bem, ou 
seja, seria impraticável excluir do consumo do bem quaisquer 
outros membros do grupo, inclusive os que não custearam o 
bem. 

Quanto	a	este	 segundo	aspecto	da	definição	de	Olson,	deve-se	
acrescentar que, para um bem ser considerado público ou coletivo, 
basta que a exclusão dos consumidores potenciais – o impedi-
mento do consumo, por exemplo, dos caronas (free-riders) – seja 
apenas custosa ou pouco econômica, mas não necessariamente 
impraticável. Desse modo, a não-exclusão (nonexcludability) é 
apenas	um	dos	elementos	da	definição.	O	outro	elemento	seria	a	
indivisibilidade na oferta (jointness of supply), ou seja, a oferta 
do bem para um indivíduo não impede que o mesmo bem esteja 
disponível para o consumo de outros indivíduos do grupo (HEAD, 
1972, p. 197-219).
A indivisibilidade na oferta de um bem, ou seja, quando a oferta 
deste bem para cada um dos demais indivíduos do grupo não 
é diminuída pelo fato de um indivíduo já tê-lo consumido, foi 
a	característica	central	para	a	definição	do	economista	Paul	A.	
Samuelson de um “bem público puro”. Este seria um caso polar 
de indivisibilidade de um bem. No pólo oposto, econtrar-se-ia 
o típico “bem privado”, cuja oferta e disponibilidade para um 
indivíduo seria exclusiva e intransferível e que, ao consumí-lo, 
não o deixaria disponível para os demais membros do grupo. Em 
outras palavras, ele é perfeitamente divisível quando é apropriado 
em partes separadas por diversos consumidores, sendo que a parte 
consumida subtrai-se da oferta total para os outros consumidores. 
Assim, um bem público puro, por oposição ao bem privado puro, 
é aquele que, dado o seu consumo adicional por um indivíduo, 
isto não diminui a quantidade total em oferta disponível para o 
consumo dos outros (OLSON, 1971, p. 15-16).
O	mais	relevante	nas	definições	olsonianas	é	a	sua	associação	lógi-
ca com a teoria da ação coletiva e dos grupos organizados. Como o 
Estado	é	visto	como	uma	grande	organização,	as	dificuldades	que	
lhe são inerentes para a produção de um bem coletivo ou público 
são as mesmas dos grandes grupos de interesses organizados pri-
vados. Assim, o Estado compartilha os mesmos obstáculos com 
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as grandes corporações privadas para o alcance de metas comuns 
ou coletivas, ou seja, para a produção de um bem público. Estes 
obstáculos seriam:
a) quanto maior o grupo, menor a fração do benefício total cor-

respondente a ele que vai ser recebida por um membro que age 
no interesse do grupo, e menor a recompensa para qualquer 
ação grupal e, ainda, mais distante este grupo se coloca frente 
à possibilidade de ofertar, em termos ótimos, um bem coletivo 
qualquer, se pudesse fazê-lo;

b) dado isto, menor a probabilidade de que qualquer parte deste 
grupo (ou subgrupo), ainda menos um indivíduo, possa ganhar 
o	suficiente,	ao	consumir	o	bem	coletivo,	para	suportar	o	custo	
de prover até mesmo uma pequena quantidade deste bem; em 
outras palavras, quanto maior o grupo, menor a probabilidade 
de interação oligopólica capaz de facilitar a obtenção do bem 
(grifo nosso);

c) e, em decorrência disto, quanto maior o número de membros 
no grupo, maiores os custos de organização e, assim, mais altos 
serão os obstáculos a serem enfrentados antes que se possa 
produzir qualquer bem coletivo; 

d) conseqüentemente, grupos grandes são incapazes de prover 
até mesmo uma quantidade mínima de um bem coletivo sem 
lançar mão de incentivos seletivos para seus membros, além 
da coerção (OLSON, 1974, p. 48-49).

Dos obstáculos listados acima, pode-se deduzir as limitações atri-
buídas à ação do estado pela teoria olsoniana no tocante à produção 
de bens públicos ou coletivos por esta agência. Esta produção é 
sempre subótima, custosa e coerciva. Daí, para uma concepção 
negativa deste seu papel, percorre-se uma pequena distância que 
desemboca, naturalmente, em propostas do tipo “Estado mínimo” 
ou	em	corolários	que	afirmam	que	o	Estado	grande	é	sempre	ine-
ficiente	em	comparação	à	eficiência	alocativa	do	mercado,	como	
se discutirá mais adiante. Mas, antes, retoma-se outra contribuição 
para	se	definir	o	bem	público.	
Orenstein	faz	uma	combinação	interessante	das	definições	neoli-
berais correntes do que seja um bem coletivo ou público. Alerta 
para	o	fato	de	que	as	definições	típicas	–	ideais	ou	puras, como as 
de Samuelson, nem sempre se adequam a níveis mais empíricos 
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ou em operações mais circunstanciais do bem público. De qual-
quer modo, porém, admite que as três propriedades fundamentais 
do bem público são a sua indivisibilidade na oferta (jointness of 
supply), consumo não-exclusivo (impossibility of exclusion) e 
não-rivalidade de consumo (nonrivalness of consumption). Cada 
uma destas propriedades corresponde, nas análises correntes, a 
tratamentos teóricos distintos que enfatizam determinados aspectos 
do bem público. A indivisibilidade na oferta, por exemplo, permeou 
os estudos econômicos sobre o bem coletivo, enfatizando a dis-
cussão sobre a preferência dos consumidores. A não-exclusividade 
foi enfatizada pelas análises políticas voltadas para idéia de coo-
peração entre os agentes, levando em consideração os problemas 
relativos aos caronas (free-riders), ou seja, conseqüências do fato 
de alguns não pagarem os custos da produção do bem público e, 
mesmo assim, consumirem-no. Já a não-rivalidade de consumo 
combina ambos os enfoques acima, considerando, principalmente, 
as questões relacionadas ao tamanho e a taxonomia dos grupos. 
Por outro lado, nem todas estas propriedades referem-se ao bem 
público em si mesmo, podendo, outrossim, considerar o compor-
tamento do consumidor diante do bem ou frente aos demais con-
sumidores. Assim é a não-rivalidade de consumo. Esta propriedade 
significa	que	o	bem	público,	uma	vez	produzido,	será	consumido	
por	cada	um	independentemente	do	número	de	beneficiários	do	
grupo.	O	número	de	beneficiários	não	afeta	a	quantidade	do	bene-
fício consumido por cada um deles. Por exemplo, ação coletiva de 
uma greve pode redundar num aumento da quota de salários para 
cada trabalhador, independentemente do número de grevistas do 
grupo	como	um	todo.	Um	bem	privado,	inversamente,	significa	que	
o seu consumo por um indivíduo resulta em subtraí-lo do consumo 
dos demais. A não-rivalidade de consumo do bem público coloca 
em	cheque,	 em	algum	nível,	 o	 corolário	 olsoniano	que	 afirma	
que o aumento no número de membros de um grupo induz ao 
aumento da não-cooperação pois, aquela propriedade desvincula 
a sua produção do número de colaboradores. Entretanto, um bem 
poderia ser rival para alguns mas não para outros consumidores, 
reintroduzindo-se aqui a discussão sobre a importância da variável 
tamanho do grupo.
Por sua vez, a propriedade de não-exclusão do bem público envolve 
uma	dimensão	econômica	específica.	Ela	só	ocorre	devido	ao	fato	
de ser mais custoso excluir caronas do que deixá-los consumir o 
bem. Dessa forma, particularizar o consumo de um bem público 
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pode ser inviável economicamente, o que o faz disponível indis-
tintamente para todos.
Orenstein chama a atenção para um aspecto profundamente re-
levante: estas propriedades não se encontram necessariamente 
superpostas com relação a um determinado bem público. Entre 
os exemplos que ele fornece está o de uma ponte com pedágio, 
onde a oferta indivisível – a ponte, combina-se com o seu consumo 
mais ou menos exclusivo – o dos que pagam pedágio. Do mesmo 
modo, pode-se conceber uma oferta divisível de um bem – por 
exemplo, o néctar das rosas de um jardim – consumido de forma 
não-exclusiva por qualquer abelha. E ainda, a não-rivalidade de 
consumo de um bem público pode se transformar em consumo 
rival a partir de um determinado número de consumidores, quando 
aquele bem começa a apresentar uma diminuição de sua utilida-
de para os que primeiro passaram a consumí-lo. Por exemplo, 
considerando-se a área de uma praia como um bem público para 
alguns poucos freqüentadores, uma superlotação posterior em sua 
freqüência pode acarretar a diminuição de sua utilidade para os 
que chegaram primeiro, que passarão a considerar os retardatários 
como rivais no seu consumo (ORENSTEIN, 1993, p. 65-67).
O	propósito	de	enumerar	uma	série	de	definições	sobre	o	bem	
pú blico foi o de enfatizar e, de certo modo, antecipar a proble-
mática da construção do coletivo ou público, no âmbito da teoria 
neoliberal (e neoconservadora). Os aspectos de indivisibilidade, 
não-exclusividade e não-rivalidade de consumo derivam-se do 
comportamento de indivíduos racionais e maximizadores, e a lógi-
ca deste comportamento é estendida ao comportamento dos agentes 
governamentais e estatais e é, a partir daí, que se vai constituir o 
agregado ao qual se denomina de público ou coletivo.3 

A seguir, tentar-se-á demonstrar que os modelos neoliberais, 
fundados em teorias da ação coletiva dos consumidores – o cole-
tivo como mencionado acima – apresentam sérias inadequações 
quando confrontados com uma situação adversa: a presença de 
subconsumidores,	subutilidades,	enfim,	de	pré-cidadãos.	Mesmo	
quando se tenta adequar certos pressupostos daqueles modelos 
a esta nova situação, muitas questões relevantes deixam de ser 
respondidas. Acresce-se a isto o fato de tais modelos restringirem 
sua normatividade, quando não a negarem com peremptoriedade, 
a possíveis propostas de se manter o melhor dos mundos para 
cidadãos e consumidores já constituídos e préexistentes. Nada 
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se diz a respeito das melhorias das condições dos subcidadãos e 
subconsumidores. 
O passo seguinte, portanto, é o de explicitar os limites da teoria ne-
oliberal quanto à construção do que se entende por espaço público 
e espaço privado, ou pelas relações entre Estado e sociedade. Tais 
limites referem-se fundamentalmente à sua normatividade (ou à 
falta dela ) para enfrentar, por exemplo, situações de subconsumo, 
subutilidade, subcidadania etc., ou ainda, considerar situações 
adversas que serão descritas, no capítulo III, como um dos pólos 
do híbrido institucional brasileiro. O objetivo, então, é o de con-
siderar pelo menos quatro grandes representantes do liberalismo 
contemporâneo – Hayek, Buchanan, Nozick e Rawls – para expor e 
debater suas teses sobre como, porque e em que condições o Estado 
(ou governo) tenta produzir justiça distributiva através de políticas 
sociais. Além da comparação entre eles tentar-se-á confrontá-los, 
mais adiante, com as situações descritas pelo modelo de Santos 
para,	finalmente,	tentar	produzir	um	arcabouço	teórico	e	analítico	
para a análise das políticas sociais no Brasil. 

A impossibilidade da política
Talvez tenha sido Friedrich August Hayek o mais radical dos 
liberais contemporâneos, a ponto de ter produzido turbulências 
no seio das próprias correntes liberais, muitas rotulando-o de 
conservador, que ele se recusa veementemente a aceitar, e algumas 
discordando da sua postura teórica por ser considerada céptica e ir-
racionalista. Como muitos, transladou-se da teoria econômica para 
a	filosofia	e	a	ciência	política,	para	a	temática	das	relações	entre	
o governo e o mercado, seguindo a tradição da escola austríaca 
de Menger, Wieser, BöhmBawerk, Mises, entre outros, onde um 
individualismo radical é adotado para fundamentar suas teorias 
da utilidade e do valor.
Seguindo esta tradição, Hayek desfere um pesado ataque a quais-
quer possibilidades do governo promover um ideal substantivo de 
justiça social (CRESPIGNY, 1979, p. 73-92).
Hayek questiona o legado deixado pelo constitucionalismo. Se-
gundo ele, a fórmula tradicional de constitucionalismo ( herdeira 
de Montesquieu ) tenta permanentemente compatibilizar-se com 
a concepção de ordem democrática onde a vontade da maioria, 
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em todas as questões, deveria prevalecer. Esta tentativa de com-
patibilização, cujo objetivo último é o de salvaguardar a  liberdade 
individual, tem-se mostrado bastante inadequada necessitando, 
agora, de novos formatos institucionais. A ameaça à liberdade 
in dividual, que o velho constitucionalismo, misturado à ordem 
democrática de hoje em dia, não conseguiria ablegar, dever-se-ia à:

the loss of the belief in a justice independent of personal  interest; a 
consequent use of legislation to authorize coercion, not merely to 
prevent	unjust	action	but	to	achieve	particular	results	for	specific	
persons or groups; and the fusion in the same representative as-
semblies of the task of articulating the rules of just conduct with 
that of directing government (HAYEK, 1973, p. 2).

Descrevendo o plano do primeiro volume de seu livro Law, 
legislation and liberty, Hayek explicita a sua motivação para tê-
-lo escrito e os temas básicos a serem desenvolvidos. Trabalha 
inicialmente com a hipótese de que uma ordem autogerada ou 
espontânea difere de uma ordem organizacional devido a duas 
distintas espécies de regras ou leis que prevalecem em cada uma 
delas, como se verá no decorrer desta exposição. O segundo tema 
que	desenvolverá	na	segunda	parte	do	 livro,	afirma	que,	o	que	
hoje é tido como justiça social ou distributiva só tem sentido no 
âmbito da ordem organizacional. Dentro da ordem espontânea, 
a	justiça	distributiva	estaria	desprovida	de	significado	pois	seria	
totalmente incompatível com aquela. A terceira hipótese é a de 
que as instituições predominantes na ordem liberal-democrática 
produziram uma fusão, dentro dos mesmos corpos representativos, 
do estabelecimento tanto de leis da conduta justa como das regras 
da ação governamental, prenunciando uma perversa tendência 
de se transformar gradualmente a ordem espontânea, típica da 
sociedade livre, numa ordem organizacional totalitária a serviço 
de alguma coalizão de interesses. 
Embora a relação entre os temas seja evidente, a segunda asserti-
va estaria mais próxima de nossas preocupações, pois trata-se da 
afirmação	que	encobre,	na	verdade,	a	ameaça	contida	no	processo	
de produção de políticas sociais pelo estado. Ou seja, para Hayek 
é impossível o governo produzir políticas sob quaisquer critérios 
de justiça distributiva ou substantiva. Traduzindo: toda política 
social, já que todas elas caracterizam-se, no mínimo, como sendo 
distributivas, fundar-se-iam em critérios incompatíveis com a liber-
dade e a ordem espontânea, uma vez que são produzidas por uma 
ordem de coalizões de interesses organizados, isto é, pelo governo.
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Não obstante, é necessário revisar o primeiro tema para que seja 
possível avaliar o sentido desta sua tese.
A ordem organizacional deriva de uma determinada postura epis-
temológica: o racionalismo construtivista, que Hayek pretende 
falsear. Caracteriza-se pelo cartesianismo, donde as conclusões 
fatuais e normativas desta tradição seriam falsas, já que os homens 
não são puros sujeitos do conhecimento, exteriores ao cosmo 
natural e social. Tais sujeitos, ao contrário, seriam em si mesmos 
produtos do processo evolutivo, onde situam-se, do mesmo modo, 
as próprias instituições sociais. Na verdade, aqui ele está apontando 
para	a	ignorância	ou	finitude	do	estoque	de	conhecimento	humano	
disponível, devido principalmente ao fato do sujeito também ser 
objeto, para além dos limites da própria razão. 
O argumento hayekiano, de fato, funde duas tradições do pensa-
mento político: a concepção positiva atribuída à tradição e aos 
costumes, de Edmund Burke; e o cepticismo crítico, ou melhor 
ainda, o empirismo lógico da teoria do conhecimento de Hume. No 
primeiro caso, trata-se da ênfase no caráter pragmático e adaptati-
vo da natureza humana. No segundo, da negação de que se possa 
imputar ao mundo dos fatos uma lógica que ele não possui, uma 
causalidade só possível no mundo da matemática.
Em decorrência disto, uma razão independente, uma mente de 
fora da ordem natural (e social), e que possibilitaria ao homem 
projetar instituições sociais, não teria cabimento. Seria descabido, 
também, atribuir à ciência e à sua utilização prática um papel que 
ela não pode desempenhar. Ela encontraria a mesma barreira da 
ignorância factual quando intencionasse aplicar suas teorias a fe-
nômenos complexos. Alternativamente, sua função primordial é a 
de construir modelos hipotéticos sobre o fatual. Seguindo Popper, 
Hayek explicita uma postura próxima à de Max Weber em relação 
ao papel que caberia à ciência, combinando-a com o ceptcismo de 
Hume e o experimentalismo de Burke ( HAYEK, 1973, p. 11-17).
Para resolver a questão normativa, Hayek irá apoiar-se em Hume 
e em Burke, no valor por eles concedido à experiência. É aqui que 
as regras da conduta individual surgem, regras práticas, que não 
foram desenvolvidas a partir do reconhecimento de condições para 
o alcance de um deliberado propósito, mas sim devido ao fato de os 
grupos sociais terem-nas praticado com resultados satisfatórios em 
relação a outros grupos. Tal prática lhes garantiu a sobrevivência, 
o sucesso num mundo apenas parcialmente conhecido por terem 
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aderido a regras que lhes serviram bem, não por conhecê-las como 
verdadeiras num sentido cartesiano.
Tais regras possuiriam dois atributos importantes. O primeiro deles 
é o de prescindirem de uma verbalização ou explicitação formal. O 
segundo é que elas seriam praticadas devido ao resultado positivo 
que produzem, embora os agentes não necessitassem conhecer, 
a priori, tais conseqüências. O cumprimento das regras se dá em 
decorrência de raciocínios analógicos, ocorrendo em todos os 
campos: hábitos, moral e lei. Sabemos como segui-las, apesar de 
incapazes de explicitá-las, fazendo parte da nossa herança cultural.
Na mesma linha de raciocínio, Hayek critica o concei to de lei 
natural quando entendido como o oposto a uma lei originada na 
razão pura (como um artefato racional), que os contratualistas 
insistem em distinguir. O natural para ele não se limita ao physei 
dos	sofistas	gregos	que	se	oporia	ao		mundo	da	razão	humana	pro-
posital (thesei). Para ele natural incluiria também uma categoria 
intermediária – nomo	–	que	significa	“por	convenção”,	e	que	teria	
sido abandonada pelo racio nalismo construtivista dos séculos XVI 
e	XVII,	levando	este	a	alterar	os	significados	originais	da	palavra	
razão e lei natural.
Desse modo, o termo razão, 

[...] which had included the capacity of the mind to distinguish 
between good and evil, that is between what was and what was 
not in accordance with established rules, came to mean a capac-
ity to construct such rules by deduction from explicit premises. 
The conception of natural law was thereby turned into that of a 
“law of reason” and thus almost into the opposite of what it had 
meant ... that all law was made by reason or could at least be fully 
justified	by	it,	and	differed	from	it	only	in	the	assumption	that	law	
could be logically derived from a priori premises, while positiv-
ism regarded it as a deliberate construction based on empirical 
knowledge of the effects it would have on the achievement of 
desirable human purposes (HAYEK, 1973, p. 21). 

A antítese do racionalismo construtivista é o racionalismo 
evolucionário, que permite apreender a ordem autogerada ou 
espontânea. Ele surge a partir de David Hume, como já se men-
cionou, e de Bernard de Mandeville, tendo continuidade na escola 
escocesa de economia, do séc. XVIII, através de Adam Smith e 
Adam Ferguson, e da teoria política de Edmund Burke. A visão 
evolucionária ganhou forças no continente através de Humboldt 
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e Savigny, chamando a atenção para o fato de que esta concepção 
não	foi	apreendida	diretamente	de	Darwin,	tendo	sido	influencia-
da	pelos	filósofos	morais	e	pela	escola	histórica	do	direito	e	da	
linguagem, do século XVIII. 
Hayek mantém que o conceito básico de evolução nos dois campos 
seria o mesmo, apesar das diferenças nos processos de seleção entre 
o mundo social e o mundo biológico. Entretanto, não se entende 
evolução no sentido de sucessão necessária de degraus, estágios 
ou fases. Pode-se apenas explicar o princípio ou fazer previsões, 
a partir do padrão abstrato do processo, acerca do que se seguirá. 
O sentido correto seria que estruturas complexas, formadas espon-
taneamente, e com as quais as ciências sociais teriam que lidar, 
resultam de um processo evolutivo e seletivo, histórico, mas não 
necessário, onde as instituições e as leis que sobrevivem são as 
que	provaram	sua	eficácia.
Aqui está o âmago da questão. Qualquer regra de conduta é válida 
quando experimentada e utilizada costumeiramente. A evolução 
espontânea não decorre de nenhuma premeditação racional, mas 
sim da experiência que foi incorporada ao nosso esquema de pen-
samento. Tal esquema de pensamento, pós-entronização da expe-
riência, não se confunde com intuição, instinto ou inconsciência, 
referindo-se, isto sim, a uma capacidade de o homem mover-se 
num mundo imperfeitamente conhecido, adaptando sua ignorância 
ao meio que o circunda, utilizando-se apenas de poucas regras ge-
rais e abstratas nas ações empreendidas (HAYEK, 1973, p. 23-31). 

The illusion that leads constructivist rationalists regularly to 
an enthronement of the will consists in the belief that reason 
can transcend the realm of the abstract and by itself is able to 
determine the desirability of particular actions. Yet it is always 
only in combination with particular, non-rational impulses that 
reason can determine what to do, and its function is essentially 
to act as a restrain on emotion ... The illusion that reason alone 
can tell us what we ought to do, and therefore all reasonable men 
ought to be able to join in the endeavor to pursue common ends 
as members of an organization, is quickly dispelled when we 
attempt to put it into practice. But the desire to use our reason 
to turn the whole of society into one rationally directed engine 
persists, and in order to realize it common ends are imposed upon 
all	that	cannot	be	justified	by	reason	and	cannot	be	more	than	the	
decisions of particular wills (HAYEK, 1973, p. 32).
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Por isso o liberalismo reforça as regras gerais, abstratas, que são 
necessárias para a ordem espontânea e restringe o controle deli-
berado sobre a sociedade em geral. 
Para se referir à ordem espontânea, em confronto com a ordem 
resultante de deliberações e projetos, Hayek apela a uma famosa 
citação de Adam Smith, retirada da Teoria dos sentimentos morais, 
onde este compara o movimento das peças do jogo de xadrez, as 
quais só se movem pela mão que as impulsiona, com o 

grande xadrez da sociedade humana: [...] cada peça única tem um 
princípio de movimento que lhe é própria, totalmente diferen te 
daquele que a legislatura pode selecionar para movê-las. Se estes 
dois princípios coincidem e agem na mesma direção, o jogo da 
sociedade humana continua har mo ni ca men te fácil e, é bastante 
provável, feliz e bem sucedido. Se são opostos ou diferentes, o 
jogo acabará miseravelmente e a sociedade estará o tempo todo 
no mais alto grau de desordem (Apd HAYEK, 1973, p. 12).

Admite-se, pois, teoricamente, a possibilidade da legislatura 
coincidir, em algum grau, com a ordem espontânea. Esta não seria 
aleatória, possuindo regularidades e uniformidades – senão não 
seria ordem – com relação a expectativas e intenções entre as partes 
que a compõem. Esta ordem apresenta regras universais para se 
conduzir	de	forma	justa,	embora	isto	não	implique	em	finalidades	
iguais entre os participantes e nem pontos de vista idênticos. Na 
verdade, estas regras universais se traduzem no conceito hayekia-
no de “imperativo da lei”, diferente de “um mandato de lei”. O 
imperativo da lei repousa em atributos tais como generalidade, 
previsibilidade e igualdade e são instrumentais. Em geral, o sentido 
atribuído ao imperativo da lei aproxima-o das leis privadas proces-
suais, ao passo que o mandato de lei aproxima-o das leis públicas 
ou, ainda, no primeiro caso referem-se às regularidades abstratas 
da vida privada e do mercado e, no segundo, aos ordenamentos 
organizacionais e deliberativos da ação governamental. A grande 
preocupação de Hayek com a liberdade reside na usurpação, pelo 
governo, da aplicação das leis processuais civis e privadas, per-
vertendo o seu caráter abstrato e universal, particularizando sua 
aplicação. As leis seriam a garantia da liberdade, ao passo que o 
mandato de lei pode ameaçá-la.
Assim, com relação ao papel que caberia ao governo frente à 
ordem espontânea – esta regida pelas regras universais da con-
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duta justa – ele será o de reforçar o cumprimento destas regras, 
e não pervertê-las. Esta perversão dá-se na medida em que o 
governo, ao fazer uso fundamentalmente de regras produzidas 
à partir de comandos deliberados, já que amiúde age como um 
corpo organizacional, acabe por introduzir na sua ação de reforço 
do cumprimento das regras abstratas, que se destinam a todos 
indistintamente, a utilização de outras regras que dizem respeito 
às condutas de determinados grupos e que correspondem às vá-
rias funções assinaladas para distintos corpos governamentais, 
buscando-se resultados particulares. Assim, a lei administrativa ou 
de organização do governo não pode ser confundida com as regras 
que	definem	uma	conduta	que	é	geral	e	justa.	O	objetivo	daquela	
é autorizar determinadas agências governamentais a agirem de 
modo	particular	para	alcançar	propósitos	específicos.	
Aqui situa-se a problemática das policies governamentais, produ-
zidas mediante instrumentos ou regras administrativas, diferentes 
das políticas voltadas para o reforço – a coerção – da obediência às 
regras gerais da conduta justa. Estas facilitam quaisquer pessoas 
a realizarem suas aspirações voluntariamente, e que não foram 
determinadas a priori pelo governo, mas sim que este as faça 
cumprir. Quaisquer outras políticas, particularmente as políticas 
sociais, ameaçam a ordem e as regras universais espontâneas e, 
dificilmente,	serão	capazes	de	produzirem	benefícios	gerais	já	que	
a deliberação do governo sempre se volta na direção de grupos 
particulares, o que não é necessariamente injusto. O injusto é 
pretender estender tal ação particular a todas as esferas da ordem 
geral espontânea, ou seja, organizar as ações do mercado.
Se, neste nível geral, Hayek assume uma postura restritiva frente ao 
governo, no que tange à política social, a seu caráter distributivo, 
sua crítica é radical. Neste caso, parece que qualquer intervenção 
deliberada no mercado é incapaz de produzir justiça  social:

It	has	of	course	to	be	admitted	that	the	manner	in	which	benefits	
and burdens are allocated by the market mechanisms would in 
many instances have to be regarded as very unjust if it were the 
result of a deliberate allocation to particular people. But this is 
not the case. These shares are the outcome of a process the effect 
of which on particular people was neither intended nor foreseen. 
To demand justice from such a process is clearly absurd, and to 
single out some people in such a society as entitled to a particular 
share evidently unjust (HAYEK, 1976, v. 2, p. 64).
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Traduzindo: não se pode alterar a alocação de benefícios produ-
zida pelo mercado porque aquela é sempre justa e, sendo assim, a 
política social proveniente do governo produzirá injustiça, já que 
decorrerá de critérios distributivos deliberados que ferem a aloca-
ção espontânea proveniente das trocas voluntárias dos indivíduos. 
Portanto, o melhor critério para a alocação de benefícios parece 
ser a ausência de quaisquer decisões criteriosas.

Um ponto essencial da argumentação de Hayek, sobre o qual 
insiste muito, é a incompatibilidade do imperativo da lei com a 
tentativa do governo de atingir uma justiça distributiva ou social. 
Não	 se	 justifica	 que	um	governo	 exerça	 coerção	 exceto	 para	
garantir a aplicação de regras gerais e, por isso, ele não tem o 
direito de promover um ideal substantivo de justiça distributiva: 
como não existem critérios objetivos para determinar quanto as 
pessoas deveriam possuir, todas as decisões sobre a alocação 
“adequada” de recursos dependerão fatalmente da vontade 
arbitrária do governo, o que é incompatível com as restrições 
impostas pelo imperativo da lei (CRES PIGNY, 1979, p. 86).

Em Hayek, portanto, o lugar da política é determinado a partir de 
um pressuposto de “liberdade” que é um corolário do “ imperativo 
da lei” intrínseco à ordem espontânea. Qualquer tentativa de ação 
deliberada, previsível, organizada superposta a ela é uma ameaça 
à liberdade. Paradoxalmente, a função política do estado deve se 
restringir à ação coerciva que propicia e garante o funcionamento 
livre do mercado. Dentro deste não pode existir coerção, já que 
os resultados das ações aí ocorridas não foram previstos e inten-
cionalmente buscados.4 

Portanto, a validade do modelo repousa no pressuposto da re-
gularidade na interpretação, pelos agentes, das regras gerais e 
abstratas da ordem espontânea, no equilíbrio de dentro, tal como 
a teoria do mercado da economia ortodoxa. Se o pressuposto do 
conflito	for	introduzido,	a	lógica	do	modelo	parece	conceder	que,	
ao conjunto de expectativas diferentes entre múltiplos agentes, o 
resultado	final	seria	uma	coincidência	aleatória	de	planos,	assim	
como a mão invisível smithiana ou a fábula das abelhas mande-
villiana. Ou, ainda, na brilhante assertiva de Santos, sobre os atuais 
seguidores de Smith:

[...] Explicações pela via de espontânea e operativas mãos invisí-
veis estão em moda uma vez mais, muito embora sem a pristina 
inocência que ainda empresta certa sedução aos seguidores da 
teoria no século XVIII. Naquele então, assumia-se que de algum 



65

modo a multiplicidade de interesses egoísticos sempre descobre 
um meio de os tornar mutuamente complementares, antes que 
reciprocamente	destrutivos.	O	conflito	é,	naturalmente	larvar,	às	
vezes até se desenvolve, mas a cooperação também é possível e, 
ao que parece, existe um mecanismo de ajustamento que orienta 
certos	 tipos	de	 interesses	no	 sentido	de	buscar	 e,	 finalmente,	
encontrar suas naturais contrapartidas...o resultado agregado é 
a maravilhosa constituição de uma ordem social que, sendo as 
coisas como são, deveria ser feliz para todo o sempre (SANTOS, 
1990, p. 55-56).

Eficiência e política social:  
o paradoxo da  anarquia
Em James M. Buchanan, em certo sentido, a política é uma pos-
sibilidade, sendo legítimo o uso de ações deliberadas voltadas 
para a efetivação de projetos sociais. Talvez o problema resida em 
estender	um	conceito	de	eficiência	do	mercado	de	bens	privados	
para o mercado de bens públicos. Simultaneamente, detecta-se, 
como	em	Hayek,	influências	do	velho	Hume,	pelo	menos	no	to-
cante a uma certa humildade diante do nosso limitado estoque de 
conhecimento para propor mudanças na ordem política e social. 
Mas, se as instituições evoluem, as sobreviventes e prósperas não 
são necessariamente as melhores. Não se pode escapar de um pa-
radoxo, o de que os homens querem ser livres, mas reconhecem, 
concomitantemente, a necessidade da ordem (BUCHANAN, 
1975, prefácio).
No confronto entre Hayek e Buchanan existem importantes dife-
renças nas deduções que cada um deles extrai das características 
das suas ordens fundamentais e primeiras: a ordem espontânea 
hayekiana corresponderia à ordem anárquica do modelo de Bu-
chanan. 
Em primeiro lugar, a ordem espontânea pressupõe um equilíbrio 
permanente, homeostático, em decorrência da disposição dominan-
te dos atores individuais cooperarem entre si. Aqui, os distúrbios 
não são incluídos dentro do modelo, mas tratados como variáveis 
exógenas; na ordem anárquica buchananiana o equilíbrio é pro-
fundamente instável.
A segunda diferença é que, no espontaneísmo de Hayek, o governo 
é	sempre	exógeno,	um	confirmador	ex post da distribuição aloca-
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tiva do mercado. Em Buchanan, embora o Estado deva exercer o 
papel confirmatório do processo alocativo anterior, ele também 
interfere na distribuição posterior. Esta interferência é decorrente 
da profunda instabilidade ou precariedade que caracteriza a ordem 
anárquica.	O	conflito,	não	a	cooperação	automática,	pode	ser	a	
situação dominante. A saída, então, para além do leviatã hobbesia-
no, é o contrato ou a reforma do contrato anterior. Buchanan é um 
contratualista. O contrato constitucional (e o pós-constitucional) é 
a declaração explícita da crença na capacidade racional das pessoas 
em estabelecer acordos, em alterar deliberadamente regras diante 
de	uma	situação	conflituosa.	Neste	sentido,	a	ordem	política	con-
tratual é um bem público que evita um mal público maior.
Em Hayek, o imperativo da lei, produto da espontaneidade social, 
está em permanente confronto com os mecanismos encarregados 
de fazer cumprir a lei. Ou seja, a legislatura e os corpos legisla-
tivos e executivos dos governos são ameaças à própria lei. Em 
Buchanan, embora se admita a possibilidade de os mandatos legais 
desvirtuarem o contrato original, a necessidade de se reforçar o 
cumprimento	da	lei,	numa	situação	conflituosa,	é	fundamental	para	
se evitar um mal maior, não a ordem anárquica em si, mas um certo 
tipo de anarquia hobbesiana. Neste sentido, o modelo de Buchanan 
transita mais facilmente num contínuo colocado entre as antíteses 
do puro estado de natureza de Hobbes e a emergência do leviatã.
Esclarecidas as diferenças, é mister detalhar o modelo teórico de 
Buchanan, chamando a atenção para o seu rigor lógico-formal.
Buchanan	define	a	política	como	um	processo	de	comprometimen-
to de nossas diversidades, tanto com relação a objetivos desejados 
coletivamente como a objetivos de consumo de bens corriqueiros. 
Intitula-se, metodológica e ontologicamente, um individualista, 
que busca controlar a projeção de seus próprios valores na análise, 
respeitando e reconhecendo os valores dos outros, esforçando-se 
mais para observar o que é e menos para sugerir o que deve ser. 
Isto não exclui um certo grau de normatividade no sentido de 
se buscar um mundo melhor. A liberdade individual torna-se o 
objetivo dominante para a política social, pois a boa sociedade 
seria aquela que permitisse aos indivíduos obter o que quisessem, 
limitando este ganho apenas pelo acordo mútuo (BUCHANAN, 
1975, p. 2).
A ordem anarquista é o mundo ideal do individualista, pois a 
cooperação entre as pessoas é voluntária e as normas mínimas de 
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comportamento ditadas pela tolerância e respeito mútuo são res-
peitadas. Entretanto, a ordem anarquista é profundamente instável, 
e	seu	limite	fica	mais	evidenciado	quando	se	observam	conflitos	
potenciais entre as partes. Mesmo possuindo esta fragilidade or-
denadora, existem propriedades anarquistas essenciais que podem 
ser detectadas em diversas áreas de interação entre os indivíduos, 
operando no dia-a-dia. Na medida em que tais interações passam 
a	produzir	conflitos	fronteiriços,	isto	é,	no	limite	do	acordo	im-
plícito, meios institucionais surgirão para tentar resolvê-los, e o 
conjunto de regras formais expandir-se-á. A ordem anárquica é 
tolerável apenas na medida em que o respeito e a cooperação entre 
as pessoas livres dominem as interações.
Os atributos morais da ordem anárquica descritos por Buchanan 
são análogos aos da “ordem espontânea” de Hayek. O que é bom é 
o que tende a brotar das escolhas livres dos indivíduos envolvidos. 
Assim, é impossível ao observador externo estabelecer crité rios de 
justiça sobre o que é bom independentemente do  processo através 
do qual os resultados são obtidos. A avaliação deve focalizar os 
meios, os procedimentos para se alcançar os resultados, e não os 
resultados em si mesmos (BUCHANAN, 1975, p. 3-6).
Entretanto, o contratualismo de Buchanan tende a afastá-lo de 
Hayek, uma vez que aquele passa a reconhecer a necessidade 
permanente de rever os meios institucionalizados para a solução 
das disputas interpessoais a partir de um cálculo econômico. Na 
verdade, trata-se de uma metodologia econômica que, ao ser 
estendida à dimensão política, o induz a uma postura normativa 
na qual o status quo institucional nem sempre dá conta das per-
turbações no equilíbrio anárquico. O individualismo do cálculo 
econômico age como uma força que tende a solapar o equilíbrio 
natural da ordem anárquica, isto é, faz dele um equilíbrio instável 
que pode ser refeito em outro nível. A preocupação volta-se para a 
possibilidade do surgimento de uma anarquia pós-constitucional, 
para o aparecimento de processos políticos de soma-zero ou de 
soma-negativo,	enfim,	do	surgimento	de	conflito.	Dada	esta	pos-
sibilidade, sugere-se a alteração da institucionalidade. 
A teoria política de Buchanan pode ser vista, também, como uma 
extensão da teoria da ação coletiva e do dilema do prisioneiro 
da teoria dos jogos. Para evitar o que ele denomina de “tentação 
normativa” e, assim, enfatizar o caráter explicativo, deve-se partir 
de vários modelos hipotéticos do tipo como se (as if), com o ob-
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jetivo de explicar como a lei, direitos de propriedade e regras de 
ação surgem em decorrência de um comportamento baseado no 
autointeresse dos indivíduos, sem qualquer pressuposto de igual-
dade natural entre eles, dentro de uma situação original. Mesmo 
admitindo os homens como desiguais, em sua condição inicial 
básica, isto não impediria, diferentemente do contratualismo dos 
séculos XVII e XVIII, de fundamentar uma concepção de liber-
dade e de uma estrutura de direitos compatíveis com os preceitos 
do individualismo.
Parte-se, portanto, de uma primeira situação hipotética e conceitual 
básica: a da interação anarquista entre dois indivíduos robinso-
nianos – dois Crusoes. O que caracteriza esta situação hipotética 
puramente anarquista é a presença de dois indivíduos que, num 
primeiro momento, encontram-se totalmente separados, cada um 
em sua ilha. A desigualdade entre eles, na situação original, não se 
refere a nenhuma dotação privada de bens ou mercadorias, mas sim 
às suas preferências particulares em relação aos bens – à função 
de utilidade de cada um deles. Aqui os indivíduos são diferentes 
no tocante ao quanto desejam obter em relação a um determinado 
bem. Mas, também, são diferentes quanto às suas capacidades pes-
soais e inerentes – talentos, habilidades, perícias – aplicadas a um 
determinado ambiente natural, caracterizando uma certa relação 
entre insumos e produtos, isto é, suas funções de produção. Os 
indivíduos	se	diferenciam	e	se	definem	por	estas	duas	funções	–	
utilidade e produção – pela posse de algum estoque de bens. Nesta 
condição, vai ter início a interação anárquica quando se colocam, 
hipoteticamente, os dois indivíduos numa mesma ilha ou território. 
Desta interação surge uma série de externalidades econômicas 
que os afetam mutuamente. Tais externalidades dizem respeito à 
necessidade, agora, de se estocar seus bens para o futuro, de se 
protegê-los ou de se apropriar de porções dos bens do outro, o que 
implica em redirecionar esforços produtivos (insumos) para estas 
atividades distintas da produção direta, ou seja, esforçam-se em 
atividades predatórias dos bens do competidor ou em atividades 
de proteção dos estoques particulares. A resultante desta interação 
conflitiva	é	um	ponto	de	equilíbrio	obtido	mediante	ajustamentos	
independentes buscados por cada um dos produtores quanto à 
satisfação das suas utilidades e à sua capacidade produtiva. Os 
bens assim distribuídos são o que se denomina de distribuição 
natural. Até se alcançar este equilíbrio não há base para que as 
pessoas possam estabelecer algum contrato entre elas. Portanto, 
o estágio pré-contratual caracteriza-se por ser uma distribuição 
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de bens onde cada pessoa estende seu próprio comportamento 
para assegurar porções de um bem escasso até o limite em que os 
benefícios marginais, provenientes do esforço adicional, sejam 
iguais aos custos marginais que tal esforço requer.
Neste	ponto,	ainda	não	se	definiu	explicitamente	nenhum	direito	
de	propriedade,	embora	uma	certa	estabilidade,	que	exemplifique	
a ordem anárquica, deva ocorrer, possibilitando a antecipação e 
previsão de elementos contratuais. Entre estes elementos contra-
tuais possíveis – talvez o mais relevante – encontra-se a aceitação 
mútua de algum grau de desarmamento, quando ambos os indi-
víduos percebem ganhos recíprocos ao diminuírem seus gastos 
privados em proteção de seus estoques e em predação de porções 
dos estoques do outro. Um tipo de lei surge, então, quando ambos 
concordarem em limitar a sua própria liberdade de ação, o primeiro 
passo para se sair do Estado anárquico para o estado contratual. 
Mas uma precondição ainda é necessária: deve-se admitir algum 
grau de redistribuição dos estoques vigentes capaz de incentivar 
o indivíduo com menor dotação de bens a aceitar o acordo, isto é, 
conceber uma transferência inicial de bens de modo a trazer as 
duas partes para uma situação onde a alocação da produção direta 
torna-se, de fato, Pareto-superior ao equilíbrio anarquista, sem ne-
nhuma base ética, mas puramente econômica para os participantes.
A	partir	daí,	pode-se	alcançar	o	contrato	e	definir	mais	explicita-
mente os direitos de propriedade. O contrato constitucional, oriun-
do	daquele	processo,	pressupõe,	em	primeiro	lugar,	a	definição	da	
“pessoa”, isto é, do limite entre o meu e o teu,	devendo	refletir	o	
padrão de apropriação existente dos estoques de bens. Mas, isto 
ainda não basta. Imprescindível é a obrigação e o cumprimento das 
cláusulas contratuais. Ao invés de dissiparem esforços na proteção 
e predação particulares, os contratantes criam uma instituição de 
reforço – um agente, um juiz, um árbitro ou um Estado protetor e 
preventivo (uma polity). Além das regras de propriedade, o con-
trato deve condicionar a ação do Estado, isto é, deve explicitar os 
termos e as condições da execução e cumprimento das cláusulas 
contratuais. São os contratantes que estabelecem a lei, e não a 
agência executora.
Assim, através de um modelo simples de duas pessoas, Buchanan 
hipotetiza o alcance de um equilíbrio anárquico pré-contratual 
para, em seguida, compreender a possibilidade de se estabelecer 
um contrato constitucional, após desarmamento e uma certa redis-
tribuição,	onde	se	definem	direitos	e	se	estabelece	uma	estrutura	
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política encarregada de fazer cumprir as regras e constranger o 
comportamento dos participantes. A partir deste modelo sim-
plificado,	o	Estado	é	visto	como	um	elemento	exógeno,	o	meio	
institucional	para	dirimir	os	conflitos	dos	partidários.	
A lógica deste modelo é transposta para uma situação mais com-
plexa à medida que se incorpora àquele um maior número de pares 
de indivíduos que trocam voluntariamente seus bens no mercado. 
A complexidade analítica aumenta ainda mais quando ao modelo 
de troca de bens privados e divisíveis adiciona-se a produção e 
o consumo de bens coletivos, públicos ou indivisíveis. Assim, à 
medida que aumenta o número de pares participantes nas trocas 
de bens privados, além de se incorporar o mercado de bens pú-
blicos, mais complexa, difícil e custosa torna-se a operação da 
agência reforçadora do contrato constitucional, isto é, do Estado 
preventivo. O aumento do número de participantes pode afetar a 
estabidade da distribuição natural. Da lógica da ação coletiva, o 
recorrente problema representado pelo dilema do prisioneiro da 
teoria dos jogos: todas as pessoas terão suas utilidades aumen-
tadas se obedecerem à lei. Mas, para cada pessoa, haverá uma 
vantagem adicional em quebrar a lei, rompendo o contrato. A 
possibilidade do não-cumprimento do contrato cole ti vo por um 
indivíduo aumenta à medida que aumenta o tamanho do grupo ao 
qual o contrato se refere. 
Portanto, a maior complexidade do modelo corresponde à neces-
sidade de a análise conter elementos da ação coletiva, isto é, da 
produção e do consumo de bens públicos. Ao adicionar ao mercado 
de bens divisíveis toda a problemática do bem público, o contrato 
constitucional transforma-se em contrato pós-constitucional. A 
questão	da	eficiência	da	alocação	dos	resultados	da	produção	de	
duas pessoas desloca-se para as numerosas barganhas multiparti-
dárias e entre coalizões dentro da polity. A teoria do bem público 
torna-se complementar à teoria das trocas de bens estritamente 
privados e, naquela, considera-se a possibilidade de ganhos adi-
cionais	às	transações	de	bens	divisíveis.	A	questão	da	eficiência	
econômica no âmbito do mercado de bens públicos, ou seja, no 
contrato pós-constitucional, acarreta novos e sérios problemas. 
O	ótimo	paretiano,	ou	Pareto-superior,	dificilmente	é	alcançado.	
Nesta situação, entretanto, os indivíduos tentam sempre compensar 
suas perdas (oportunidades) ocorridas no mercado de bens privados 
pela produção de bens coletivos ou públicos. Uma das estratégias 
mais freqüentes para obter tal compensação frente às perdas 
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privadas é se assenhorear das rendas provenientes dos agentes e 
agências governamentais (BUCHANAN, 1975, p. 53-70). 
Neste contexto é que o fenômeno do rent-seeking vai ser poste-
riormente considerado relevante teoricamente, tanto por Tullock 
como pelo próprio Buchanan.
A consideração da ação coletiva e do mercado de bens públicos vai 
adicionar novas questões teóricas e empíricas que não se encon-
travam no modelo simples de interação anárquica, principalmente 
as questões relativas ao dilema do prisioneiro da teoria dos jogos 
e aos free-riders (caronas). 
O	impulso	ocorrido	na	moderna	teoria	dos	bens	públicos	reflete	
a crença de que o mercado falha para fazer resultados perma-
nentemente	eficientes.	Por	sua	vez,	a	exclusão	dos	benefícios	do	
bem	público	pode	significar	a	completa	ou	parcial	expulsão	da	
comunidade, o que feriria as cláusulas do contrato constitucional. 
Paradoxo	entre	a	eficiência,	que	exige	o	afastamento	dos	caro-
nas, e a garantia dos direitos básicos estabelecidos pelo contrato 
constitucional.
Uma das características marcantes do raciocínio de Buchanan é 
o caráter contingente do seu contratualismo. O contrato constitu-
cional é a base para que os homens possam prever situações de 
troca, sendo a sua capacidade de responder a novas situações e a 
choques exógenos mais importante do que a estabilidade. Aliás, 
esta depende da capacidade preditiva do contrato para enfrentar 
situações	conflituosas	e	para	recolocar,	se	necessário,	o	equilíbrio	
num estágio superior. Reajustamentos quasi-contratuais de acor-
dos	oferecem	a	única	alternativa	eficaz	à	deterioração	da	ordem	
legal, à violação contínua do governo e dos indivíduos do contrato 
existente, ao acelerado declínio da legitimidade da estrutura cons-
titucional global, à redução geral na estabilidade e previsibilidade 
inerente à operação regular do ambiente político (BUCHANAN, 
1975, p. 83-86).
O surgimento de barreiras internas ou distorções contratuais que 
impeçam o alcance de um equilíbrio em outro nível antecipa-se a 
um dilema ou paradoxo fundamental: o paradoxo de ser governado. 
Tal paradoxo reside no seguinte: a cada momento em que surge um 
determinado problema, tende-se a produzir uma regulação para ele 
e, em seqüência, pode-se tender a regular o processo regulatório 
anterior e, assim, sucessivamente produzem-se mais regulações 
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com	regressão	ao	infinito.	Em	outras	palavras,	a	solução	de	um	
problema social pode acarretar o surgimento de um outro mal 
público. A conclusão de Buchanan para este paradoxo é bastante 
semelhante à de Hayek: “o melhor governo é aquele que menos 
governa”. E isto parece não ser uma solução. 
De qualquer modo, o dilema de ser governado remete a uma outra 
distinção importante proposta por aquele autor. Trata-se dos papéis 
a serem desempenhados pelo Estado ou pelo governo. O gover-
no ou o Estado, cuja derivação conceitual origina-se do cálculo 
individual anarquista, é bastante diferente daquele outro governo 
ou	Estado	surgido	como	um	instrumento	pós-contratual	a	fim	de	
facilitar e implementar mudanças que facilitem a troca e a provi-
são de bens públicos. O primeiro caso, como já foi mencio nado, 
refere-se ao Estado preventivo. A segunda derivação diz respeito 
ao Estado produtivo. 
O Estado preventivo é aquele que age no sentido de reforçar a 
instituição da ordem social. A sua tarefa é a de assegurar que os 
termos do acordo contratual sejam obedecidos e que os direitos 
sejam protegidos. Aqui o Estado deve agir de fora dos interes-
ses dos particulares e partidários, ter uma neutralidade frente à 
disputa dos interesses envolvidos, possuir uma atitude científica 
para resguardar a universalidade da lei.	Esta	definição	é	bastante	
semelhante ao conceito hayekiano de imperativo da lei. Aqui, 
como naquele conceito, a violação deve ser punida com rigor 
por	uma	força	externa	–	o	Estado	–	acima	das	partes	em	conflito.
O Estado produtivo é o processo constitucional através do qual os 
cidadãos realizam objetivos desejados coletivamente, um modo 
de facilitar trocas complexas entre distintas pessoas que entraram 
neste mercado com direitos estabelecidos pela estrutura legal 
básica. Neste sentido, o governo é interno à comunidade, e suas 
decisões e escolhas são derivadas apenas de valores individuais 
dos partidários e coalizões. Ou, como Buchanan o denomina, é o 
“governo pelo povo de Lincoln”, devido aos custos bastante altos 
para se alcançar o modelo consensual unânime. É aquele que, ide-
almente, facilita à comunidade das pessoas aumentar seus níveis 
de bem-estar econômico, propiciando a mudança da fronteira 
da	eficiência.	Só	através	do	governo	é	que	os	indivíduos	podem	
assegurar benefícios líquidos de bens e serviços indivisíveis ou 
públicos. Estes bens tenderiam a ser produzidos subotimamente 
pelo mercado privado ou então não seriam produzidos. No proces-
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so decisório, estabelecem-se acordos sobre os custos das porções 
ou quantidades a serem distribuídas entre os participantes, estando 
ausentes características do outro Estado como objetividade, neu-
tralidade,	etc.	Os	resultados	do	processo	não	seriam	científicos,	
mas	 sim	derivados	 do	 comportamento	 individual,	 refletindo	 a	
distribuição	de	valores	e	a	influência	dos	partidos	(BUCHANAN, 
1975, p. 91-98).
Evidentemente, a questão distributiva e da justiça substantiva 
ou, ainda, as questões pertinentes à política social estão inseridas 
aqui. Mas, como salienta Buchanan, o mundo real da política é 
um amálgama destes dois tipos de estados. Pode-se acrescentar 
que	esta	fluidez	de	fronteiras	ou	esta	mistura	ocorre	muito	mais	
freqüentemente quando se trata da produção de políticas sociais, 
porque elas, dado o seu caráter distributivo e redistributivo e a sua 
baixa indivisibilidade em geral, exigem pesados custos coletivos e, 
conseqüentemente, difíceis ajustes contratuais e, assim, requerem 
mecanismos de reforço para o cumprimento de tais contratos.
Buchanan concorda com Wicksell para quem a regra da unanimi-
dade nas decisões sobre bens públicos é a única garantia para a 
eficiência	dos	seus	resultados,	mas	sabe	também	que,	no	mundo	
real, a unanimidade repousa quase totalmente nos mecanismos 
procedurais de se obter maioria, ou melhor, agregados majoritários 
de partidos ou coalizões. Assim, de um ponto de vista individual, 
ninguém estaria garantido de que as decisões sobre políticas so-
ciais não possam afetar os seus direitos ou impedir, em nome de 
objetivos governamentais, o alcance dos seus objetivos particu-
lares. As experiências indicariam que a tentativa de se aproximar 
da unanimidade wickselliana via adoção da regra da maioria e 
de limites procedurais incorporados à ordem constitucional seria 
insuficiente	para	controlar	os	apetites	das	coalizões	majoritárias.	
Decisões orçamentárias e tributárias não são alcançadas, portan-
to, através da unanimidade wickselliana e, nessa medida, alguns 
participantes sofrem perdas no sentido de custo de oportunidade. 
A existência dessas perdas de oportunidade torna-se uma fonte 
adicional para o paradoxo de ser governado. Assim, a continuidade 
de um processo tributário deve acarretar maior generalidade na sua 
incidência em confronto com os benefícios privados  oriundos dos 
diversos projetos orçamentários, o que faz com que os membros 
da comunidade possam experimentar perdas de oportunidade em 
decorrência da ação governamental. O dispêndio total pode parecer 
muito pesado para cada cidadão, já que o orçamento conterá itens 
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menos valorizados para cada um deles em relação aos seus custos 
tributários individuais. 
Aqui, paradoxalmente, Buchanan sugere um critério exógeno para 
controlar	a	eficiência	na	produção	de	políticas	públicas	e	sociais:	
o critério da análise de custo benefício, independentemente do 
número de votos que um projeto público ou social possa angariar 
nas assembléias legislativas (BUCHANAN, 1975, p. 159-164).
De duas, uma: ou ele está sugerindo que a análise científica e a 
incorporação de especialistas – no âmbito das assembléias ou 
burocracias – alimentem as decisões sobre políticas públicas e 
sociais com base no exclusivo critério de custo benefício, sendo 
alguém responsável por esta função, já que a função parlamentar 
não	garantiria	eficiência	nenhuma,	ou	então,	para	não	se	contradi-
zer, estaria imputando, sem reservas, às funções estatais a mesma 
lógica de racionalidade econômica presente no mercado.
Outra observação é necessária: em algum ponto Buchanan admite 
que as interações econômicas decorrentes do consumo de um bem 
coletivo poderiam propiciar distribuições alternativas de direitos 
com base em critérios de justiça e eqüidade. Isto implica em con-
siderar outros critérios além dos econômicos que caracterizam a 
troca voluntária entre dois indivíduos com relação a bens divisíveis 
no	mercado	privado.	Entretanto,	o	critério	último	de	eficiência	
proposto por Buchanan, independentemente da natureza do bem ou 
do mercado – privado ou público – segue sendo, apenas, o cálculo 
econômico do indivíduo maximizador. Isto é, mesmo ele admitindo 
a natureza diversa do mercado de bens públicos e indivisíveis, a 
eficiência	deste	ainda	vai	ser	mensurada	pelo	cálculo	econômico	
do indivíduo maximizador ou, então, vai basear-se na análise de 
custo benefício individual frente à produção e ao consumo do 
bem coletivo. Esta produção e consumo seguem sendo comple-
mentares ao mercado de bens privados, ou seja, cada um custeará 
a produção e o consumo do bem público na medida em que isto 
acarrete facilidades para a produção e o consumo individuais de 
bens	privados.	A	eficiência,	neste	ponto,	vai	ser	comprometida	pela	
ação dos caronas (dos free-riders) que sempre verão vantagens em 
quebrar as cláusulas contratuais – a não-colaboração do dilema do 
prisioneiro – que os obrigariam a repartir os custos.
Por outro lado, do ponto de vista de um cálculo individual, 
puramente econômico, sem consideração de tempo (timeless), 
certamente	 fica	 quase	 impossível	 transladar	 critérios	 de	 efici-
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ência do mercado privado para produção e distribuição de bens 
públicos	e	sociais	que,	por	definição,	se	caracterizam	por	serem	
não-excludentes em seu consumo e indivisíveis na sua oferta. Os 
benefícios só poderiam ser avaliados coletivamente quebrando, 
desse modo, a cadeia lógica da análise custo benefício que pres-
supõe medidas sobre o mesmo nível unitário – custos e benefícios 
individuais. Aqui se admite, no mínimo, que outras dimensões 
na natureza do bem público possuam uma qualidade substantiva 
diversa da de um bem divisível, principalmente aquelas simbóli-
cas	e	culturais	que	afetam	significativamente	a	utilidade	e	o	valor	
de um bem. Ninguém consome o serviço escolar, previdenciário 
ou hospitalar da mesma forma como se consome uma televisão 
ou um carro, mesmo que aqueles serviços sejam produzidos por 
grupos	privados.	Os	critérios	de	eficiência	medidos	pela	análise	
custo benefício necessitam estabelecer um numerário distinto para 
aqueles casos. A moeda, unicamente, não basta para a avaliação. 
Enfim,	como	se	mede	saúde,	educação,	segurança,	legitimidade	
do	sistema,	solidariedade,	conflito?	Como	se	mede	e	se	valoriza	
o consumo individual desses bens?
Mas, mesmo que se admitisse um numerário comum e os mesmos 
pressupostos lógicos do modelo de mercado, pode-se pensar que, 
embora o critério de custo benefício seja permanentemente vio-
lado pelas políticas sociais distributivas e redistributivas, frente 
aos cálculos dos agentes individuais – sendo o custo privado no 
tempo zero alto –, os benefícios no tempo n poderiam superar os 
custos de hoje, diminuindo também os custos futuros, já que se 
prevenir de males públicos hoje pode implicar em altas economias 
futuramente.	Afirma-se,	portanto,	que	critérios	estritamente	eco-
nômicos	são	insuficientes	para	mensurar	a	eficiência	da	produção	
e consumo de políticas sociais e redistributivas. Por outro lado, 
ao se admitir que a desordem futura é um mal público capaz de 
produzir pesadas deseconomias, deve-se supor que custos particu-
lares desiguais para a produção de políticas sociais, no presente, 
sejam	racional	e	economicamente	justificáveis.
Exatamente pelo fato de o modelo de Buchanan ser um modelo 
não-temporal,	e	ele	assim	o	explicita,	a	medida	da	eficiência	das	
políticas	públicas	fica	prejudicada.	Por	exemplo,	o	custo	agregado	
para se impedir a desordem e a anarquia num futuro próximo pode, 
no presente, elevar-se demais para os indivíduos privados – o go-
verno taxará mais, violará mais contratos, ameaçará a propriedade 
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–, em nome da ordem, ou, dizendo de outra maneira, exercerá um 
rigoroso controle sobre os caronas – aqui incluindo os caronas 
involuntários que, devido às suas condições objetivas, não são 
capazes de custear o bem público.
Assim, o modelo de Buchanan é limitado, porque, do ponto de vis ta 
do cálculo puramente privado, a expectativa é a de que custos e 
benefícios devam ser pesados na mesma dimensão temporal. Mas 
nada impede que, racionalmente, como acontece com a dimensão 
preditiva da poupança e do investimento, a ordem demo crática pro-
picie aos indivíduos oferecer-lhes a segurança num futuro próximo, 
alertando-os para a possibilidade do caos decorrente da exclusão 
social dos não-cidadãos e subconsumidores que ameaçam o status 
quo, e incu tindo-lhes, via cultura política, a premente necessidade 
de se contribuir para a solidariedade social.

O Estado mínimo e o direito às coisas 
Desde que John Rawls publicou A theory of justice, em 1971, o 
liberalismo contemporâneo não foi mais o mesmo. Isto deveu-se, 
em	parte,	à	confissão	de	fé	redistributivista	daquele	autor,	perver-
tendo a concepção liberal clássica do governo e do Estado. Rawls 
atribui uma dupla função ao governo: a manutenção da ordem, 
obrigando-nos ao cumprimento dos contratos, e a realização da 
justiça distributiva, com o intuito de melhorar as condições dos 
menos afortunados. A importante contribuição de Rawls trouxe 
de volta a tradição contratualista dos séculos XVII e XVIII, além 
da	confiança	na	razão	e	no	método	kantiano,	embora	tivesse	se	
afastado do racionalismo puro de Kant. Mas é importante também 
o pesado ataque empreendido por Rawls às noções de justiça pre-
sentes no utilitarismo, ataque baseado num sitema conceitual que 
se	recusa	a	sacrificar	quaisquer	direitos		individuais	em	nome	da	
maximização do bem-estar social do maior número. 
O objetivo aqui não é a descrição abrangente da teoria rawlsiana, 
mas sim acentuar a necessidade de não se perder de vista a rica 
alternativa que ela representa frente ao ataque neoliberal de origem 
céptica, conservadora e anticontratualista.
Mais adiante retornar-se-á a Rawls para confrontar sua concepção 
de justiça distributiva com a crítica de Robert Nozick, o autor 
agora a ser focalizado.
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Talvez um dos críticos mais mordazes da justiça distributiva rawl-
siana tenha sido Robert Nozick. Em seu livro Anarquia, Estado e 
Utopia, detecta-se uma das mais sistemáticas, densas e esforçadas 
tentativas de refutar quaisquer possibilidades legítimas de o Estado 
produzir políticas sociais (1991). Mas Rawls não foi o único alvo 
desta crítica. Nozick critica as noções contratualistas; estabelece 
uma analogia irônica entre concepções igualitárias de bens e a 
teoria da inveja; critica a teoria do valor-trabalho de Marx; investe 
contra qualquer possibilidade de o Estado ultrapassar as fronteiras 
do Estado-mínimo com o objetivo de produzir políticas de justiça 
distributiva; caracteriza o Estado-mínimo como um ideal utópico, 
não	de	estágio	final,	surgindo	de	um	processo	espontâneo	de	op-
ções individuais de várias pessoas durante um longo período de 
tempo; avança contra os utilitaristas devido à tentativa destes de 
fazer	subsumir,	no	bem	final	a	ser	alcançado,	a	violação	de	direitos	
no	processo	intermediário	até	o	alcance	do	bem	final;	enfim,	tenta	
recuperar o papel mágico e demiúrgico da mão invisível. 
Toda a atenção de Nozick concentra-se em demonstrar quais são 
as fronteiras legítimas da ação estatal. Estas fronteiras existem 
e podem ser assim estabelecidas: os limites da ação do Estado 
reside no que as pessoas podem ou não fazer umas às outras. A 
concepção de estado civil não decorreria de uma necessidade de se 
enfrentar uma possível deterioração das relações voluntárias que 
porventura surgissem no âmbito do estado de natureza ou na ordem 
anárquica.	Nada	justificaria	que	o	estado	civil	fosse	uma	ruptura	
e se constituísse em um segundo estágio, em um mal necessário, 
para dar conta da deterioração da obediência voluntária às regras 
constitutivas	da	ordem	natural	e,	desse	modo,	sacrificar	parcela	da	
liberdade individual típica da ordem anárquica. Não. O estado civil 
deveria corresponder a ela e seria perfeitamente compatível com 
a liberdade aí existente, desde que não ultrapassasse a esfera da 
coerção legítima, das proibições e interdições morais consentidas. 
Aqui Nozick rejeita a solução lockeana de se atribuir ao Estado 
a função de remediar os males do estado de natureza. O autor 
sugere buscar no âmbito do próprio estado de natureza a solução 
para os problemas aí surgidos. Na verdade, o autor já pressupõe 
que a saudável anarquia gerada por grupamentos espontâneos, 
associações de proteção mútua, divisão do trabalho, pressões de 
mercado, economias de escala e auto-interesse racional caracteriza-
-se como solução independente da ação estatal. Então, para que o 
Estado, já que as agências de proteção poderiam existir no âmbito 
do estado de natureza?
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A resposta a esta questão depende da natureza dos serviços de 
que se necessita. Ao contrário dos outros serviços propiciados 
pela troca voluntária no estado anárquico, serviços de proteção 
máxima produzidos por diversas agências não deveriam coexistir, 
sob pena da concorrência entre elas e dada a natureza daqueles em 
produzir	violentos	conflitos.	Desse	modo,	a	agência	de	proteção	
máxima tende a se localizar num determinado território e aglutinar 
seus clientes sob um monopólio da força de facto, mas não de 
jure. Este monopólio não resulta de uma concessão excepcional 
de direitos exclusivos e nem esta agência pode alegar possuir 
algum direito exclusivo. Apenas ela existe de fato e é capaz de 
impor, pela força, um direito particular através de suas fronteiras 
(NOzICK, 1991, p. 18-39).
O que distingue o Estado de um sistema de agências privadas de 
proteção é que aquele reivindica, com êxito, o monopólio de deci-
dir quem pode usar a força e quando; só ele pode decidir quem 
pode usá-la e em que condições; só ele tem o poder de transferir 
legitimidade para usar a força, além do poder de punir quem a usa 
sem a sua autorização. 
As agências privadas de proteção não podem ser descritas como 
um Estado porque tratam a proteção e a imposição da observância 
dos direitos como bens econômicos comuns e semelhantes aos 
outros bens fornecidos pelo mercado. Além disso, e o que é mais 
importante, a proteção só é recebida por quem a paga, além do 
fornecimento diferenciado, entre as agências, de graus de proteção. 
Esta natureza especial da proteção fornecida pelo Estado – proteção 
universal, não-diferenciada, fornecida inclusive àqueles que não 
pagaram por ela, ou seja, proteção redistribuída – constitui o que 
Nozick chama de “Estado mínimo”, que corresponde ao estado 
vigilante noturno da teoria liberal clássica.
O elemento redistributivo presente na proteção de uma agência 
dominante decorre do fato de se ter que compensar os independen-
tes pelas desvantagens que lhes são impostas ao lhes proibirem de 
fazer justiça em causa própria contra os clientes da própria agên-
cia. O modo mais econômico de se compensar os independentes 
seria fornecer a eles também o serviço de proteção da agência. 
Isto custaria menos à agência do que o pagamento posterior aos 
independentes, a título de compensação ou indenização, por 
eventuais danos posteriores impostos a eles, por seus membros. A 
indenização seria paga, porém, apenas àqueles independentes cuja 
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violação de seus direitos lhes custasse mais danos do que o custo 
que eles teriam se comprassem serviços de  proteção da agência 
para si mesmos (NOzICK, 1991, p. 40-68, 106-132). 
Os independentes referem-se aos outsiders da agência de prote-
ção dominante que não ingressaram, por uma razão ou outra, na 
agência. Mas por que não ingressaram? As razões do não-ingresso 
estão	fora	das	cogitações	do	modelo.	Toda	a	justificativa	do	estado	
mínimo protetor – e para impedi-lo de ser mais amplo – reside 
na conciliação em proteger direitos, compensar os custos para 
ingressar na agência, estabelecer restrições preventivas compen-
satórias para os que já se encontrem voluntariamente dentro da 
área	geográfica	da	 agência	de	proteção	dominante.	Mas	o	 que	
dizer das pessoas, se é que se pode chamá-las assim, que, mesmo 
aleatória e inintencionalmente, localizam-se ou nasceram dentro 
da	área	geográfica	coberta	pela	agência	de	proteção	dominante	e,	
efetivamente, não se vinculam à agência, isto é, não são cidadãs? 
Encontram-se em estado de natureza, beligerante, independente 
frente	aos	demais?	Justificar-se-ia,	do	ponto	de	vista	da	eficácia	
da proteção da agência, que os de fora constituíssem suas pró-
prias agências e passassem a ser uma ameaça à agência até então 
dominante? Qual é o critério para se delimitar, de fato, o ingresso 
na agência de proteção dominante? Pagar por ela, para um fundo 
comum de compensação? E quem não pudesse pagar, não desejaria 
ingressar	na	agência?	E	se	o	fizesse,	pagando	menos	ou	nada,	a	
quanto teria direito? 
As respostas a estas questões são, da parte de Nozick, no mínimo 
nebulosas. Então, se é para proteger os que não puderam contribuir, 
mesmo que seja para prevenir males públicos futuros, que se os 
proteja de fato. Caso contrário, volta-se à estaca zero de que o 
Estado mínimo só existiria pela função fundamental de proteger os 
cidadãos que têm, dos que nada têm (independentes). Nem Locke 
sugeriria uma solução tão radical e irracional.
Dito de outra forma, a lógica subjacente à extensão dos direitos 
de proteção aos independentes, substituindo uma eventual in-
denização posterior, é a lógica econômica que relaciona custos 
individuais decorrentes de violação de seus direitos com custos 
presumíveis envolvidos na compra de proteção. 
O	conceito	de	proteção	de	Nozick,	que	justificaria	a	única	dimensão	
redistributiva do Estado, refere-se exclusivamente à produção de 
serviços judiciários e policiais capazes de garantir os direitos de 
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cidadãos já constituídos, ou seja, de proprietários livres. Nenhuma 
vantagem adicional poderia ser obtida que não fosse através da 
troca voluntária no mercado de bens e de transferências de pro-
priedades. Em outras palavras, a ordem política de Nozick deve, 
forçosamente, ser constituída de possuidores de bens. Nenhum 
despossuído deve estar presente no modelo, ou melhor, a distribui-
ção de bens é resultante da troca voluntária de propriedades, sendo 
portanto legítima, independentemente do que resultar a repartição 
dos bens. Em outros termos, os despossuídos nada mais seriam do 
que ex-proprietários que alienaram suas propriedades, ao longo 
do tempo, através de trocas voluntárias.
O	Estado	só	se	justificaria,	portanto,	no	âmbito	da	produção	de	um	
determinado bem: a proteção e a segurança. Seria o único bem o 
qual a competição por ele acarretaria, no Estado de natureza, um 
conflito	destruidor.	Desse	modo,	a	intervenção	estatal	redistributiva	
– protegendo quem não necessariamente pagou pela proteção – 
seria necessária. O mercado e a competição seriam perfeitamente 
capazes de suprir os outros bens.
Com o modelo acima, poder-se-ia inferir, como alternativa, a 
possibilidade de o Estado produzir outros “bens públicos”, não 
exclusivamente serviços judiciários ou policiais, e que se carac-
terizariam por serem também indivisíveis. Entretanto, Nozick 
recusa-se a pensar em tais possibilidades.
A fragilidade do argumento de Nozick para legitimar apenas o 
Estado mínimo está no modo como seu modelo trata a questão 
dos independentes, o que tem conseqüências fundamentais para 
a discussão sobre a justiça distributiva. 
A teoria da justiça relativa ao direito e à distribuição da proprie-
dade, segundo Nozick, deve ser uma teoria fundada no padrão 
distributivo alcançado através de um lento e adaptativo processo 
histórico, ou seja, a distribuição é justa ou não dependendo do que 
ocorreu com as propriedades, ao longo do tempo. Esta teoria seria 
diferente das teorias das repartições correntes que seriam típicas 
do utilitarismo, do marxismo, e das teorias do bem-estar social. 
Nozick critica o princípio da repartição corrente dizendo que, neste 
princípio, tudo o que precisa ser examinado é quem termina com 
o quê, denominando este princípio de estado final ou de resultado 
final. Isto para distingui-lo dos princípios históri cos	que	afirmam	
que ações passadas criam direitos diferenciais ou merecimentos 
diferenciais às coisas (NOzICK, 1991, p. 170-174).
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O problema é que em nenhum momento Nozick concede a possi-
bilidade de se colocar em cheque a distribuição histórica da pro-
priedade e a legitimidade da repartição corrente. Seu argumento é a 
nossa incapacidade de determinar quaisquer padrões justos ou a in-
viabilidade de compensar as injustiças passadas com indenizações 
no presente devido à nossa ignorância. Ora, tal argumento é bem 
mais frágil do que o argumento que ele pretende refutar que, pelo 
menos, intenciona investigar as injustiças cometidas – embora aqui 
também seja possível a presunção de se poder traçar a trajetória 
das injustiças desde tempos imemoriais. Mas uma postura céptica 
e	 acomodada	diante	 da	 ignorância	 pode,	 na	 verdade,	 camuflar	
a defesa intransigente do status quo, independente de qualquer 
possibilidade de avaliação racional das situações correntes. 
A crítica de Nozick a Rawls baseia-se no fato daquele atribuir a 
este	a	afirmação	de	que	o	processo	cooperativo	possui	um	caráter	
substantivamente diverso, em suas conseqüências, do processo de 
competição	e	de	conflito	entre	interesses	individuais.	Segundo	No-
zick, Rawls veria o problema da justiça distributiva exclusivamente 
do ponto de vista da produção total oriunda da cooperação social, 
independentemente do que caberia a cada indivíduo proporcional 
ao seu mérito por ter contribuído para a produção total.
Ao cooperarem, diz Rawls, os indivíduos produziriam uma soma 
total maior do que se produzissem isoladamente e, desse modo, é 
com relação a esta totalidade que as questões da justiça distributiva 
seriam postuladas. Na verdade, Nozick não admite que o total da 
produção	de	uma	sociedade	possa	ser	alterado	significativamente	
em decorrência da cooperação entre os indivíduos, enfatizando 
uma postura epistemológica inteiramente distinta da de Rawls, 
esta muito mais próxima da concepção durkheimiana e marxista 
de totalidade social – o todo é maior do que a soma das partes.
A crítica de Nozick a Rawls é a de que este teria confundido duas 
conseqüências possíveis. Trata-se da necessidade de se distinguir, 
o que Rawls não teria feito, o total oriundo da cooperação (T) do 
total oriundo do somatório (Σ) da produção de cada n indivíduos 
recebendo i de pagamento, retorno, renda etc., ou seja, S. Resu-
mindo, S =  Si, e T >/ Si.
Daqui decorreriam dois tipos de problemas: a) como alocar o 
total T, sem levar em consideração as contribuições individuais, 
e b) como alocar o volume incremental decorrente da diferença 
do total oriundo da cooperação em relação ao somatório das con-
tribuições individuais, isto é, T – S. As duas formulações seriam 
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inteiramente diferentes, segundo Nozick. Rawls as teria confun-
dido, atendo-se exclusivamente à primeira formulação. Nozick 
prossegue indagando se questões de justiça distributiva também 
não	estariam	presentes	em	situações	de	competição	e	conflito,	em	
situações em que cada um obtém a sua parte em decorrência de 
seus próprios esforços. Nozick está raciocinando, naturalmente, 
com base numa abstração robsoniana, cada Robinson Crusoe em 
sua	respectiva	ilha,	definindo-se	a	sociedade	como	um	somatório	
de ações de numerosos Crusoes, sendo que, sobre estas ações 
particulares, repousaria a aplicação correta da justiça: a justiça 
do direito às coisas. 
Evidentemente, o conceito de justiça de cada um dos autores é 
bastante diferente. Rawls acredita no caráter distinto da totalidade 
surgida da cooperação, ou seja, a cooperação produziria mais do 
que o somatório de produtores isolados. Então, a necessidade de 
se discutir a distribuição do produto cooperativo. Já o direito às 
coisas	de	Nozick	exigiria,	a	princípio,	identificar	quem	produz	o	
que e o que recebeu por isto. A justiça se dá pela correspondência 
entre o que se produz individualmente e o que se recebe. Nozick, 
desse modo, acusa Rawls de não determinar as contribuições dos 
diferentes indivíduos que cooperam, e que esta determinação é 
possível já que, embora em cooperação via divisão do trabalho, 
especialização, vantagem comparativa e troca, as pessoas tra-
balhariam	separadamente,	sendo	cada	uma	delas	uma	firma	em	
miniatura. Em outras palavras, Nozick acredita aqui na correção 
da	teoria	da	produtividade	marginal,	que	afirma	que	as	pessoas	
transferem propriedades e trabalhos em mercados livres, com 
as razões de troca (ou seja, seus preços) determinadas de modo 
corriqueiro e habitual. Cada uma delas receberá, no processo de 
transferências voluntárias de propriedades, o correspondente aos 
seus produtos marginais (NOzICK, 1991, p. 201-207).
Aqui	 é	necessária	uma	observação.	Por	que	as	dificuldades	de	
mensuração só seriam enormes quando se pretende mensurar o 
equivalente do produto social com o que se recebe coletivamen-
te? (Nesta questão se insere uma das mais importantes críticas 
de Nozick à teoria do valor-trabalho de Marx). A mensuração do 
produto individual marginal e o que se recebe em troca não en-
frentaria	semelhantes	dificuldades?	Nozick	não	estaria	retirando	
estrategicamente a questão epistêmica sobre a possibilidade de se 
conhecer e determinar, de fato, tanto o produto individual quanto 
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o coletivo, ao substituir a operação de conhecimento pela mão 
invisível do mercado? Acredito que sim. 
A	crítica	 virulenta	 de	Nozick	 a	Rawls,	 no	 tocante	 à	 afirmação	
deste de que a cooperação social traria benefícios a todos indi-
vidualmente, leva aquele a formular a seguinte questão: quanto 
cada um ganharia com a cooperação social? Quanto as pessoas 
se	beneficiariam	com	a	cooperação	social,	em	comparação	com	
os benefícios extraídos de suas propriedades individuais em um 
esquema não-cooperativo? Quanto é Ti – Si para cada indivíduo 
i? Ou, alternativamente, quanto ganha cada indivíduo em um es-
quema de cooperação geral comparado com o que ganha em um 
esquema	de	cooperação	mais	limitado?	Aqui	verifica-se	a	força	
do argumento do individualismo maximizador de Nozick, para 
além do qual não faz a menor concessão lógica. 
Segundo Rawls, mesmo a desigualdade deve agir a favor dos 
menos favorecidos. Estes não se queixariam da sua posição in-
ferior, já que passariam a receber mais. Já os mais favorecidos 
não se importariam em distribuir partes de seus bens aos menos 
favorecidos porque obteriam, em troca, uma maior cooperação. 
Segundo Nozick, baseando-se na lógica da maximização indivi-
dual, este comportamento seria absurdo tanto da parte dos menos 
favorecidos quanto da dos mais favorecidos (NOzICK, 1991,  
p. 208-220).
É verdade que o argumento de Nozick é consistente dentro dos 
restritos limites da lógica maximizadora individual do seu modelo, 
mas não pode recusar a possibilidade alternativa, não necessaria-
mente absurda, de existir uma situação onde os agentes favorecidos 
e desfavorecidos possam concordar com uma postura minimax. 
E, não seria um puro eufemismo cínico ter como única possibi-
lidade lógica uma proposta de maximização de ganhos dos mais 
bem dotados frente aos desfavorecidos? Por que imaginar que a 
interação social só deva ocorrer em termos de maximização? Que 
contradição ou absurdo encontra-se no fato de que os que tenham 
mais possam diminuir seus ganhos em troca da cooperação dos 
que tenham menos, se esta cooperação puder adicionar ganhos? 
Esta contradição lógica existiria, é verdade, se só fosse possível 
conceber as relações sociais e a cooperação a partir de um conceito 
de social	definido	nos	seguintes	termos:	o	social é o somatório de 
indivíduos calculistas e maximizadores, independentes uns dos 
outros, que só se contatam para maximizar-se, cada um por si, 
através da troca voluntária de bens. A troca só ocorrerá tendo em 
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vista a maximização de cada um. Se o conceito de social é este, 
poder-se-ia indagar qual seria a possibilidade lógica de coopera-
ção em situações de exclusiva maximização. Será que os agentes 
ignoram completamente a utilidade de um bem para si em relação 
à utilidade de outro bem para os outros, objetos de suas trocas? 
A lógica maximizante implica a desconsideração da utilidade do 
outro. É bastante implausível que num mundo simbólico, ou seja, 
num mundo social eivado de valores, as trocas se dêem exclusi-
vamente pela desconsideração do outro.5 

É possível que Nozick pretenda colocar toda a tradição da ciência 
social no museu de antiguidades, uma vez que intenciona radicali-
zar, através do seu pressuposto de social, a postura lockeana sobre o 
direito de propriedade, transformando este direito em apropriação 
de coisas	e	afirmando	que	só	a	partir	deste	poder-se-ia	teorizar	
verdadeiramente sobre a justiça. Segundo ele, para além desta 
coisificação do direito, toda a discussão de justiça distributiva 
seria absurda, contraditória e injusta. Seria mesmo?
Ao criticar a opinião de Rawls e o seu princípio da diferença 
que	afirma	que	todos	têm	algum	título	ou	direito	à	totalidade	dos	
bens naturais, considerados como um fundo comum e um bem 
coletivo, e que ninguém mereceria sua maior capacidade natural 
do que outros e que, portanto, deveria utilizar este diferencial 
contingente	e	aleatório	em	prol	dos	menos	dotados,	Nozick	afirma	
que isto não constitui um argumento convincente do qual se possa 
deduzir a eliminação das diferenças em propriedades. Entretanto, 
os argumentos de Nozick contrários à questão da reparação das 
injustiças, ao longo do tempo, não convencem. Ele simplesmente 
abandona	a	discussão,	afirmando	a	impossibilidade	de	se	obter	uma	
regra para a reparação das injustiças (NOzICK, 1991, p. 245-247).
Foi ele mesmo que insistiu numa questão de extrema relevância: 
dada a sua história particular, qual seria a regra empírica que mais 
viavelmente se aproximaria, numa determinada sociedade, do 
princípio	da	reparação?	Ele	mesmo	responde	afirmando	que	isto	
envolveria enorme complexidade. Ora, o fato de não ser capaz de 
se obter uma regra empírica para cobrir reparações de injustiças 
para	os	menos	afortunados,	não	significa	que	não	se	deva	tentar.	
A postura céptica de Nozick pode estar recobrindo sua concepção 
conservadora	ou	a	crença	ingênua	de	que,	ao	final	dos	processos,	
e ao longo do tempo, a mão invisível proverá o saneamento de 
todas as injustiças cometidas anteriormente. Em outras palavras, a 
postura de Nozick quer nos fazer acreditar que o que foi, foi justo; 
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o que existe, também o é e o que virá também será justo. Então, 
pode-se propor a Nozick a seguinte questão: não se deve tentar 
produzir justiça distributiva devido à nossa incapacidade de pro-
duzir uma regra empírica que satisfaça o princípio da reparação? 
Ou, em outras palavras, não se deve tentar fazer justiça devido à 
possibilidade de se cometer novas injustiças? Portanto, a despeito 
do grau vigente e acumulado de injustiça, não se deve fazer nada? 

Neoliberalismo e normatividade
Uma das pretensões mais enfatizadas das teorias neoliberais ca-
racterizadas acima é a de serem fundamentalmente analíticas, sem 
compromisso com exigências normativas, embora nas entrelinhas 
esteja implícita a boa ordem social. Esta ambígua atitude frente 
à normatividade da teoria social e política está presente em graus 
variados entre os diversos autores. 
Assim	é	que,	a	despeito	de	afirmar	o	caráter	exclusivamente	ana-
lítico de sua teoria, Buchanan propõe que a melhoria da sociedade 
tenha	como	critério	a	verificação	do	grau	em	que	indivíduos	ob-
tenham o que querem obter, limitados, neste ganho, apenas pelo 
princípio do acordo mútuo (BUCHANAN, 1975, p. 2).
Esta pequena concessão à normatividade por parte de Buchanan, 
na qual seu contratualismo ocupa uma função estratégica central 
para	dar	conta	dos	conflitos	oriundos	das	trocas	que	ocorrem	no	
mercado, além das digressões de Hayek sobre a ordem espontânea 
e o imperativo da lei e prováveis efeitos perversos que o mandato 
da lei produziria naquela ordem, ameaçando sua liberdade e espon-
taneidade,	acrescidas	das	justificativas	para	o	estado	mínimo,	de	
Nozick, não respondem a algumas questões cruciais para nossos 
propósitos. 
A primeira delas é: quem participará do acordo mútuo? Em outras 
palavras, os modelos neoliberais parecem não conseguir responder 
a seguinte questão: o que fazer com os independentes de Nozick 
ou os caronas de Buchanan? 
Caronas ou independentes permanecem como subprodutos daque-
les modelos, expressando toda a negatividade perturbadora dos 
ordenamentos sociais aos quais aquelas abordagens se referem. 
Então, que tratamento aquelas teorias lhes reservariam? 
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A resposta de alguns deles, notadamente Hayek e Nozick, parece 
ser: nada. As ações voluntárias dos agentes do mercado, em suas 
trocas,	encarregar-se-iam	de	afirmar	a	solução tangencial para o 
problema, isto é, a produção de independentes nada mais seria do 
que a conseqüência normal de uma rede de ações anteriores livres 
e justas. A continuidade do processo garantiria, cedo ou tarde, a 
redefinição	dos	independentes,	seja	incorporando-os	em	alguma	
quantidade – não se sabe quanto e com que qualidade – à agência 
de proteção dominante, ou então alijando-os pela sua incapacidade 
de se tornarem cidadãos. Mas quem faz isso? Quem incorpora 
quem? Quem alija quem? Se a resposta é o processo ou a mão 
invisível, a solução permanece insatisfatória.
Para Buchanan, concede-se ao chamado estado produtivo a in-
cumbência de facilitar trocas mais complexas, incapazes de serem 
produzidas pelo mercado ou indesejadas pelos clubes privados. 
Mas, mesmo aqui, a produção governamental seria sempre subó-
tima,	 já	 que	o	 pressuposto	 da	 eficiência	 para	 se	 produzir	 bens	
coletivos seria a regra wickselliana da unanimidade nas decisões 
sobre a partilha dos custos sobre os bens públicos, resultado este 
difícil de ser alcançado na prática.
Questões	institucionais	(ou,	como	ele	próprio	afirma,	contratos	
pós-constitucionais), nem sempre coerentes com a constitucio-
nalidade primeira, é o que Buchanan sugere como uma saída 
para enfrentar a questão dos independentes e dos caronas. Que se 
assegure a regra da unanimidade de forma a compelir os grupos 
a	participarem	no	contrato	de	bens	públicos.	Ao	 se	 redefinir	o	
conjunto de direitos no contrato constitucional, de modo a incor-
porar os excluídos e a impedir a expulsão da comunidade política 
dos caronas e dos independentes, assegurar-se-ia a repartição de 
direitos gerais de cidadania. Isto só pode se dar sob a regra da 
unanimidade, onde todos ganham em jogos de soma-positivos, 
eliminando ganhos de uma pura distribuição de excedentes. E 
ainda, para alcançar-se tal situação ótima, o bem público deve 
corresponder ao bem público de Samuelson, com perfeita indivi-
sibilidade e não-exclusão no consumo.
Como a sugestão de Buchanan beira o impraticável, já que a una-
nimidade nunca se alcança em política social e o bem público puro 
é um artefato teórico, a solução para os caronas e independentes, 
do ponto de vista não só normativo, mas também teórico, ainda 
está por vir. 
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A teoria vive um paradoxo. Como a lei do contrato constitucio-
nal é um bem público puro por excelência – ninguém pode estar 
excluído,	por	definição	–	os	demais	bens	públicos,	ao	se	aterem	
ao	primado	da	eficiência	 econômica,	 estarão	permanentemente	
violando as cláusulas fundamentais e primeiras da constituição da 
polity,	pois	a	eficiência	destes	outros	bens	exige	o	controle	perma-
nente dos caronas, ou melhor, a sua exclusão dos benefícios. Na 
teoria neoliberal, desse modo, os mesmos princípios lógicos que 
regem a produção privada de um bem coletivo regem a produção 
pelo estado deste mesmo bem. Na verdade, a única distinção entre 
elas dá-se pelo número de participantes que custeia a produção do 
bem	e	pelo	número	de	beneficiários	daquele.
Assim, o público e o privado distinguem-se apenas pela comple-
xidade da troca acarretada pelo número de participantes, sendo 
a lógica maximizadora da relação custo-benefício, presente nos 
dois casos, a mesma para cada um. O Estado, portanto, é analisado 
como se fosse o resultado de um complexo jogo de inúmeros par-
ticipantes privados na produção de bens coletivos. Outra distinção 
entre o público e privado seria dada pela natureza do bem coletivo 
produzido que, do ponto de vista da otimização, deveria correspon-
der à indivisibilidade na sua produção e à não-excludência no seu 
consumo, ou seja, deveria ser o bem público puro samuelsoniano.
Independente desta natureza do bem, entretanto, a lógica indivi-
dual maximizadora permanece a mesma no âmbito da competição 
entre participantes dentro do Estado. O Estado é uma espécie de 
mercado de bens coletivos.
Mas aqui pretende-se contra-argumentar que não se pode esperar 
que o mercado, por si só, produza espontaneamente ordem polí-
tica. Não há mão-invisível capaz de garantir o cumprimento dos 
contratos. Mais ainda, a agência de proteção dominante, com poder 
monopólico de coerção de facto – o Estado não pode ser mínimo 
antes da constituição da cidadania básica para todos aqueles aos 
quais pretende proteger, inclusive para os independentes, sob pena 
de contradizer sua própria razão constitucional. Para a ordem, é 
necessária a produção estatal de políticas indivisíveis e coletivas 
que nenhum grupamento privado será capaz ou pretenderá pro-
duzir. O Estado deveria ser, então, um instrumento produtor de 
cidadania, não somente o protetor de cidadãos já constituídos, ou 
seja,	só	ele	é	capaz	de	trazer	para	dentro	de	sua	área	geográfica	
de proteção – proteção de fato – os pré-cidadãos, pois a partici-
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pação voluntária no mercado exige, logicamente, a presença de 
cidadãos já constituídos. Sem esta instrumentalidade, os sujeitos 
pré-cidadãos permanecerão em estado de natureza predatório, 
mafioso	e	violentamente	particular.	Acredita-se,	pois,	que	o	Estado	
mínimo não baste. 
Paradoxalmente,	o	Estado	necessita,	para	a	sua	ação	eficaz,	da	
ci da da nia e de cidadãos e, ao mesmo tempo, urge resgatá-la para 
aqueles estrangeiros ou independentes frente ao pólo poliárquico. 
Como resgatar ou implementar cidadania restringindo o conceito 
de proteção às funções judiciárias e policialescas? Não se acredita 
que o Estado mínimo dê conta desta tarefa monumental e ainda 
menos a alocação automática do mercado.
Na verdade, é necessário admitir uma mudança quantitativa e 
qualitativa no conceito de proteção. Tal mudança implica, legitima-
mente, em estender o Estado mínimo até um Estado mais amplo. 
O ponto nodal, portanto, não é bem o tamanho do Estado, mas o 
seu formato institucional e operacional dentro do qual suas ações 
são produzidas. É a variável-chave para se compreender o porquê 
da maior ou menor proporção do surgimento dos independentes e 
dos caronas em relação ao total da população da polity, além de ser 
o	elemento	fundamental	para	explicar	a	magnitude	da	ineficiência	
alocativa dos recursos públicos nas políticas sociais, ou seja, o 
grau de rent-seeking ou de predação da renda pública. 
O capítulo a seguir pretende caracterizar o híbrido institucional 
brasileiro formulado por Santos para, assim, extrair conseqüên-
cias teóricas mais adequadas para a análise da política social no 
Brasil, hoje, quando se defronta este modelo com os postulados 
neoliberais explicitados acima.

Notas
1 Foi Claus Offe quem chamou a atenção para uma concordância entre o mar-

xismo clássico e a teoria liberal do século XiX: ambos admitiam uma tensão 
permanente entre o capitalismo e a democracia baseada no sufrágio universal 
e igualitário; porém, a concordância partia de pontos diametralmente opostos: 
para Marx, a constituição democrática, concedendo poder político aos domi-
nados, acabaria produzindo o aumento das contradições de classe; para os 
liberais, o igualitarismo e a democracia de massa constituíam séria ameaça à 
liberdade e à realização dos homens proprietários e educados, podendo levar 
à tirania dos incultos e despossuídos. Ver OFFE, Claus. Problemas estruturais 
do Estado capitalista. Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro, 1984, p. 356-386.
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2 Olson usa, alternativamente, os termos estado e governo, em geral como 
sinônimos de uma macroorganização ou de um grande grupo de interesse 
organizado para cujos membros, os cidadãos, devem preencher a função de 
produtores de bens coletivos. Embora afirme que o Estado é uma organiza-
ção da qual se espera o alcance de metas comuns aos cidadãos, ele afirma 
também que o Estado (ou os governos) freqüentemente defende interesses e 
ambições distintas das dos cidadãos. Um tanto ambígua, a afirmação parece 
se referir, principalmente, a uma não-correspondência entre os interesses ide-
ológicos, culturais, religiosos, simbólicos etc. do Estado frente aos cidadãos, 
mas não interesses econômicos. Em outras palavras, o bem público aqui 
reveste-se sempre de uma dimensão econômica e, neste sentido, a lógica 
da sua produção é a mesma para o Estado e quaisquer outras organizações 
não-estatais ou privadas. Ver OLSON, M., op. cit., p. 6-7 e 13-16.

3 A teoria sobre a ação coletiva em Buchanan, por sua vez, recebe tratamento 
sob o nome de teoria dos bens públicos. As diferenças entre Olson e Buchanan 
não são meramente terminológicas, mas principalmente de ênfase. Olson alia 
a ação coletiva a uma taxonomia de grupos de interesses, generalizando a 
lógica da ação para quaisquer grupos, inclusive o grupo governamental. Na 
teoria dos bens públicos de Buchanan, a lógica da ação coletiva governa-
mental já requer alguns pressupostos que a distinguem do mercado de bens 
privados, como se verá adiante. Ver OLSON, op. cit., e BUCHANAN, James 
M., The limits of liberty: between anarchy and leviathan, op. cit., especialmente 
capítulo III.

4 Para um comentário crítico sobre o fato de que Hayek teria uma concepção 
negativa e restrita do conceito fundamental de liberdade, a partir do qual ele 
teria chegado ao corolário de que o mercado não pode produzir coerção, 
ver Plant, Raymond, Welfare and the value of liberty, em Government and 
opposition, 20 (3), summer, 1985, p. 297-314. Ver, ainda, do próprio Hayek, 
HAyEk, F. A. The constitution of liberty. London: Routledge & Kegan Paul, 
1960, p. 16.

5 Luiz Eduardo Soares, numa análise de O leviatã, avança numa interpretação 
muito sugestiva e, de certo modo, bastante crítica da postura de um certo 
neoliberalismo radical baseado na lógica maximizadora e não-cooperativa. 
Aquele autor vê a possibilidade de se detectar uma concepção antropológica 
na idéia do pacto hobbesiano, sobre o qual pode-se encontrar o fundamento 
mesmo da sociabilidade, na medida em que o pacto é produto da intersub-
jetividade dos contratantes. Dito de outra forma, nenhuma troca voluntária 
pode prescindir de consideração sobre o outro. Neste sentido, Hobbes não 
poderia servir de inspiração para o individualismo radical de Nozick. (Ver, 
para isto, SOARES, Luiz Eduardo. A estrutura do argumento contratualista: 
Thomas Hobbes e a gênese ética da reflexão política moderna. Dados, v. 36, 
n. 1,1993, p. 39-60).



91

3 
A cArActerizAção 
do  HíbrIDO 
 INstItuCIONAl 
 brAsIlEIrO

Introdução
Para	se	apreender	o	significado	da	produção	contemporânea	das	
políticas sociais no Brasil, e a manifestação, neste contexto, do 
fenômeno do rent-seeking é necessário explicitar as particularida-
des do ordenamento político dentro do qual ocorrem os processos 
relativos à produção de políticas públicas, em geral, e políticas 
sociais,	em	particular.	Tal	especificação	só	é	possível	nos	marcos	
de um arcabouço teórico e analítico cuja primeira função é a de 
clarificar	conceitos	e	confrontar	teorias.
Como	conceitos	e	teorias	sobre	a	redefinição	do	papel	do	Estado	es-
tão no âmago dos debates políticos e acadêmicos contemporâneos, 
aqui busca-se arbitrar tais debates utilizando a seguinte estratégia: 
a) problematizar as relações entre Estado e sociedade civil (e 

público privado) no tocante à política social brasileira, apro-
priando-se dos pressupostos fundamentais do modelo teórico 
formulado por Wanderley Guilherme dos Santos, em seu livro 
Razões da desordem,1  onde propõe a caracterização do chama-
do híbrido institucional brasileiro, confrontando a dinâmica e 
estruturação desta ordem política com o modelo de Robert Dahl 
chamado de poliarquia (DAHL, 1971; DAHL, 1989), o qual 
refere-se às características básicas das democracias capitalistas 
contemporâneas. Na caracterização do híbrido, o fenômeno da 
predação das rendas públicas (rent-seeking) desempenha um 
papel teórico e empírico fundamental – para os objetivos desta 
tese;
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b) tentar seguir parte da trilha intelectual do autor brasileiro, 
com ênfase nas questões relativas à produção estatal (pública) 
de políticas sociais; tal tentativa remete à consideração de 
um relevante debate contemporâneo de cunho neoliberal (e 
neoconservador), também considerado por aquele autor, onde 
o papel e a legitimidade do Estado, na produção de políticas 
so ciais e de justiça distributiva, estão sendo postos em xeque; 
e

c) confrontar a utilização do modelo do híbrido institucional 
brasileiro com as propostas neoliberais de impossibilidade 
do	Estado,	legitimamente,	produzir	justiça	distributiva,	a	fim	
de	verificar	qual	o	alcance	teórico	e	analítico	dos	modelos	na	
consideração	da	especificidade	nacional.

o híbrido institucional brasileiro
Acompanhar a trilha teórica da construção do modelo formulado 
por Wanderley Guilherme dos Santos, consignado em seu livro 
Razões da desordem (SANTOS, 1993), não é uma tarefa das mais 
simples. Aqui, o autor, como os neoliberais fazem para relacionar 
o espaço público e o privado, utiliza-se de argumentos antitéticos. 
Mas tais argumentos não se desenvolvem no mesmo nível de 
abstração de Buchanan, Hayek, Nozick ou Rawls. Eles possuem 
um referencial empírico onde a relação polarizada, num mesmo 
espaço nacional, entre poliarquia e anarquia hobbesiana, refere-
-se à problemática institucional da ordem política brasileira. Num 
mesmo modelo coexistem, portanto, as contribuições teóricas do 
modelo dahlsiano de poliarquia e as teses hobbesianas do indivi-
dualismo predatório anterior ao contrato social. 
Por outro lado, a trajetória intelectual de Santos inclui relevantes 
contribuições teóricas de outros autores, inclusive de neoliberais. 
Seu modelo e arcabouço analítico bebem em mananciais comuns e 
próximos: teorias da ação coletiva, moderna teoria matemática dos 
jogos, teorias do bem público, teorias dos grupos de interesses etc.
Mas críticas fundamentais às teorias da ação coletiva de Olson e de 
Buchanan e aos modelos espontaneístas e anárquicos neoliberais 
são formuladas. As principais críticas de Santos a estes teóricos, 
que serão detalhadas quando, mais adiante, forem confrontados, 
residem nas conclusões conservadoras que estes teóricos formulam 



93

quando, na produção de bens públicos sob regras constitucionais e 
procedurais a princípio legítimas, defrontam-se com conseqüências 
adversas e violadoras das próprias regras. Ao atribuírem à partici-
pação política ampliada a fonte da violação do pacto constitucio-
nal, terminam por sugerir que se deveria restringir a participação 
política (SANTOS, 1987, p. 190-196).
A própria noção de híbrido institucional – poliarquia plus anarquia 
hobbesiana – já traz embutida a necessidade teórica de enfocar 
dimensões que os modelos de Hayek, Buchanan, Olson, Nozick, 
entre	outros,	descartaram,	como	ficará	mais	evidente	quando	se	
tratar, mais adiante, das limitações teóricas do neoliberalismo fren-
te às questões da ausência de cidadania. Por ora, basta explicitar 
uma discordância que pode ser encontrada no processo teórico 
de construção do que se considera ordem social. Nas palavras do 
próprio Santos,

[...]Não	obstante	 os	 sofisticados	modelos	 espontaneístas,	 à	 la	
James Buchanan, a ordem nunca foi resultado agregado de 
interações privadas bi ou multilaterais. Em outras palavras, a 
ordem social não é uma mercadoria, mas sim uma condição 
de possibilidade de todo contrato. Como tal, trata-se de um 
bem coletivo, não-excludente [...] Quando, portanto, a agência 
encarregada de produzi-lo não o faz, a paralisia produtiva e o 
consumismo predatório, próprios do comportamento individual 
face	ao	desafio	da	ação	coletiva	voluntária,	passam	a	caracterizar	
as interações sociais. E neste caso o bem coletivo “ordem social” 
transforma-se em mercadoria (SANTOS, 1993, p. 110-111).

O	que	o	autor	estaria	dizendo	ao	afirmar	que	“[...]	a	ordem	social	
não é uma mercadoria, mas sim uma condição de possibilidade de 
todo contrato [...]”? Parece que é a pressuposição de que existem 
condicionamentos anteriores a quaisquer contratos sociais, ou 
melhor, que estes não ocorrem num conjunto vazio. Desse modo, é 
bem possível que Santos esteja enfatizando suas diferenças frente 
ao contratualismo de James Buchanan que constrói a ordem social 
a partir do agregado de interações bi e multilaterais. Não está claro, 
porém, qual seria o fundamento desta ordem anterior ao contrato, 
vista como um bem coletivo não-excludente. Se o que a caracteriza 
são ações voluntárias, por que seria necessária uma agência para 
produzir tal bem coletivo? E qual seria esta agência? O Estado? O 
Governo? Tais questões serão retomadas adiante, pois fornecem 
a pista de que se está frente aos limites dos modelos liberais para 
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conceber o bem público e nas fronteiras dos problemas que o 
modelo do híbrido institucional brasileiro tenta dar conta. 
Volta-se, agora, para a caracterização da teoria da ação coletiva e 
da produção de bens públicos. As soluções apresentadas por Santos 
para os problemas da ação coletiva estão no âmago do seu modelo 
do híbrido institucional brasileiro. 
A teoria da ação coletiva formulada por ele busca superar os 
limites conceituais do modelo de Olson, agregando uma série de 
contribuições adicionais. Segundo ele, a

[...] teoria de Olson tem sido considerada insatisfatória para 
explicar o início da produção de bens públicos. Seu erro básico 
consiste na suposição equivocada de que, em um grupo não 
privilegiado (privilegiado é o grupo no qual alguém ou alguns 
ainda obtêm vantagens mesmo se arcarem sozinhos com os 
custos da produção), qualquer bem coletivo só será produzido 
privadamente (não coletivamente) se o produtor for um altruísta 
[...] porém, é possível manter a premissa maximizante de que 
a regra básica do comportamento humano consiste em evitar 
sofrimento (qualquer que seja ele), e ainda poder explicar como 
um egoísta aceitaria os custos de produzir bens públicos (SAN-
TOS, 1993, p. 53).

A partir desta crítica a Olson – ao conceito deste de grupo pri-
vilegiado – Santos procura demonstrar que, mesmo um egoísta, 
privadamente,	pode	produzir	um	bem	coletivo,	isto	é,	financiar	
os custos da produção deste bem, se perceber que os benefícios 
particulares a serem obtidos daquele bem são, pelo menos, iguais 
aos benefícios que obteria de um bem privado. Santos denomina 
esta condição – a coincidência entre benefício privado e benefício 
público decorrente da produção do bem coletivo – de necessidade 
rousseauniana. A outra condição – para que um egoísta produza 
um bem coletivo – este podendo ser consumido pelos demais, pelos 
caronas – é ele perceber que o custo de produzi-lo é inferior ao 
consumo compulsório de um mal público que a sua não-produção 
acarreta particularmente para ele. Esta segunda condição é deno-
minada	interdependência	social	conflitiva.
Estas duas condições implicam que “[...] os bens coletivos serão 
providos sempre que os custos de não produzi-los forem superiores 
aos custos de sua provisão[...]a estratégia a ser adotada por um 
maximizador, neste universo, é a de prover o bem coletivo, com 
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base no cálculo do que está arriscado a perder caso não o produza” 
(SANTOS, 1993, p. 54).
Santos propõe, então, o desenvolvimento e a utilização do que ele 
chama de lógica dual da ação coletiva, que envolve considerar 
simultaneamente,	numa	interação	conflitiva,	os	bens	e	os	males	
na produção (ou não) de um bem coletivo. Para tanto, é necessário 
distinguir nitidamente bens e males coletivos. Assim, a distinção 
fundamental entre um bem e um mal público é: embora possam 
ser indivisíveis em sua provisão e consumo, o primeiro é consu-
mido apenas voluntariamente, isto é, ninguém estará obrigado a 
consumi-lo se não o quiser, ao passo que o mal público é sempre 
de	consumo	compulsório,	daí	a	sua	natureza	conflitiva.	Por	outro	
lado, as duas dimensões da ação coletiva não são necessariamente 
simétricas. A ausência de um bem público não acarretará necessa-
riamente	um	mal	público,	podendo	apenas	significar	a	manutenção	
do status quo.	Assim,	 uma	primeira	 definição	 de	mal	 público	
identifica-o	não	com	o	status quo, mas com a sua deterioração – 
com a condição piorada de uma determinada comunidade, às vezes 
em decorrência da ação de outras coletividades sobre aquela, isto 
é, o mal público origina-se de um processo de interação social 
conflitiva	(SANTOS, 1993, p. 49-51).
Uma distinção importante assinalada por Santos diz respeito à 
própria	definição	do	que	seja	um	bem	público,	se	se	consideram	
apenas as questões relativas ao seu consumo ou, então, o modo 
de provê-lo, privadamente ou coletivamente. Segundo Santos, as 
conseqüências	do	debate	sobre	a	definição	do	bem	público	para	a	
teoria da ação coletiva ainda permanecem em grande parte inex-
ploradas. O importante é precaver-se de que o resultado analítico 
alcançado	pela	teoria	é	afetado	pelo	tratamento	e	pela	definição	
dos tipos de bens coletivos que ela pretende enfocar, pela seleção 
de determinadas circunstâncias institucionais onde os bens são 
produzidos, além de depender do tipo de grupos envolvidos na 
sua produção e no seu consumo. Assim, existiria uma variabili-
dade lógica da ação coletiva. O uso, por exemplo, de metáforas 
extraídas da teoria dos jogos como, por exemplo, a analogia entre 
o dilema do prisioneiro e possíveis comportamentos estratégicos 
dos participantes numa ação coletiva, como faz Buchanan; ou, 
a	influência	do	tamanho	dos	grupos	organizacionais	nos	custos	
individuais para se produzir bens coletivos, como em Olson, dão 
conta	apenas	de	alguns	tipos	de	ações	coletivas	ou	de	conflitos	
que ocorrem na produção de um bem público.
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Para demonstrar a variabilidade lógica da ação coletiva, Santos 
mostra que bens simbólicos (religião, ideologia, identidade social 
etc.) não necessitam da participação unânime dos consumidores 
potenciais para serem produzidos; o problema do carona (free-
-rider) – indivíduos ou grupos cuja ação maximizante é a de não 
colaborarem com os custos de produção de um bem público, com 
a expectativa de que sua ausência não terá importância para os 
demais membros do grupo, ou mesmo esperando usufruir do bem 
produzido pelos outros – deixaria de existir aqui. Isto devido ao 
fato de que o consumo de bens simbólicos dependeria, exclusi-
vamente, dos custos de oportunidade dos consumidores, ou seja, 
da decisão pessoal de consumi-los, independentemente de contri-
buição para produzi-los. A dependência exclusiva dos custos de 
oportunidade	para	a	produção	de	bens	simbólicos	significa	que,	
em determinado nível, não se necessita de produtores ou colabo-
radores adicionais (SANTOS, 1993, p. 41-43).
Por outro lado, a maximização egoísta deve levar em considera-
ção as duas dimensões – a dualidade – na ação coletiva, isto é, a 
possibilidade interativa entre bens e males públicos. 
Do ponto de vista lógico, o importante é deixar antever que exis-
tem custos tanto para os indivíduos ou grupos que participarem 
da produção de bens coletivos como, em determinadas circunstân-
cias, para os que não participarem. Aqui, males coletivos podem 
incentivar a participação dos caronas. Entretanto, a eliminação 
completa dos caronas não é uma condição necessária para que 
um indivíduo ou grupo participe da produção de um bem público. 
Uma vez iniciada a ação de produzi-lo, a questão do carona pode 
ser tratada de diversas formas: afastá-los por coerção, alijá-los 
através de incentivos seletivos ou simplesmente desconsiderá-los. 
Estas alternativas dependem da relação entre custos e benefícios 
individuais, tal como avaliada no instante de se produzir o bem, 
do tipo de bem que se produz, do grau de utilidade que o bem 
representa para os diversos membros do grupo etc. Por outro 
lado, o aumento gradativo do número de colaboradores não sig-
nifica	um	declive	na	curva	de	custos	individuais.	A	partir	de	um	
determinado ponto, os custos individuais podem aumentar devido 
ao custo de absorção de maior número de colaboradores. Neste 
ponto, os caronas remanescentes serão irrelevantes do ponto de 
vista	da	eficiência	da	produção	do	bem	ou	da	relação	entre	custos	
e benefícios para os demais membros do grupo ou comunidade 
interessados em afastá-los (SANTOS, 1993, p. 51-59).
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A utilização analítica da teoria da ação coletiva por Santos in-
corporando a lógica dual – dos bens e males públicos – objetiva 
compreender como as ações coletivas de dois grandes grupos da 
sociedade brasileira – capitalistas e trabalhadores – e as intera-
ções	conflitivas	entre	eles	foram	resolvidas ao longo deste século, 
apenas	para	exemplificar	o	poder	explicativo	do	modelo.	Assim,	
o autor tenta demonstrar que nas relações inter e intraclasses – 
capitalistas e trabalhadores – a questão da organização para cada 
classe, com o objetivo de controlar ou eliminar os seus respecti-
vos caronas, quando da produção de um bem coletivo (que deve 
ser um mal público para a outra classe) – por exemplo, a lei da 
jornada de trabalho de oito horas – é fundamental para o resulta-
do da interação. Por outro lado, as trajetórias controladoras dos 
caronas, em cada classe, podem ser bastante distintas, ainda mais 
quando se acrescenta um terceiro ator – um Estado relativamente 
autônomo – tentando controlar os mecanismos de representação 
de interesses daquelas classes. 
É a partir desta análise, e utilizando-se da teoria da ação coletiva 
para	enfocar	a	 interação	conflitiva	e	distributiva	entre	as	orga-
nizações capitalistas e trabalhistas, que Santos vai estabelecer o 
vínculo necessário entre aquela teoria e a caracterização do híbrido 
institucional brasileiro. A hipótese a ser trabalhada, e que vai 
desembocar na caracterização do híbrido, é a seguinte:

O poder diferencial dos grupos de interesse, conforme seu grau 
de efetiva organização e controle sobre os membros potenciais, 
produz,	quando	em	conflito	distributivo	assentado	em	partici-
pação ampliada, conseqüências distintas, em função do grau 
de institucionalização da sociedade política: em sociedades 
baixamente	institucionalizadas,	o	conflito	distributivo	provoca	
instabilidade política, em primeiro lugar; contrariamente, em 
sociedades	altamente	institucionalizadas	o	conflito	distributivo	é	
potencialmente disruptivo da normalidade do processo produtivo. 
...	Em	ambos	os	casos,	o	custo	social	do	conflito	distributivo,	na	
ausência de regulação estatal, ou seja, via puro mercado, é ex-
tremamente ameaçador [...] O padrão de interferência regulatória 
é, contudo, muito diferente nos dois casos, com conse qüên cias 
também	significativamente	diversas	no	médio	e	no	longo	prazos	
(SANTOS, 1993, p. 66-67).

Portanto, o híbrido institucional brasileiro vai se referir à carac-
terização deste padrão regulatório efetivado pelo Estado que tenta 
solucionar	 o	 conflito	 distributivo	 entre	 os	 grupos	 e	 as	 classes,	
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atores estes que lançam mão de diversas estratégias para obterem 
o que querem obter, segundo uma lógica particular da ação co-
letiva.	Este	padrão	particular,	num	específico	ambiente	político	
com determinado grau de institucionalização, é o que vai permitir 
a formulação de um modelo analítico mais adequado à realidade 
política brasileira.
A formulação de Santos do híbrido institucional brasileiro apre-
senta uma discussão preliminar. Trata-se da aplicação do modelo 
dahlsiano (DAHL, 1971, 1989) que estabelece dois eixos principais 
para se compreender a evolução política das sociedades: o eixo 
da liberalização, que indica o grau alcançado pela competição 
política, com todos os direitos políticos e civis aí envolvidos, em 
termos de institucionalidade; e o eixo da participação, que se refere 
a quanto da população de uma comunidade política tais direitos 
são estendidos, isto é, quanto dela pode participar da competição. 
Dahl	afirma	que,	em	grande	parte	da	evolução	histórica	dos	paí-
ses europeus e anglo-saxões, a competição política já havia sido 
institucionalmente generalizada entre as elites, antes mesmo de 
se estenderem direitos e liberdades participativas para os demais 
grupos da população, ou seja, os mecanismos institucionais pre-
existiam à entrada dos demais grupos sociais na competição. Na 
verdade, seriam dois os caminhos alternativos principais para 
caracterizar esta evolução:
a) parte-se de uma oligarquia fechada, caminha-se para liberar e 

institucionalizar a competição intra-elites, alcançando-se uma 
ordem oligárquica competitiva; ao ampliar-se a participação, e 
através de mecanismos institucionais já estabelecidos, alcança-
-se a poliarquia; e

b) vai-se de uma oligarquia fechada, passa-se por uma fase de par-
ticipação extra-oligárquica mais ampla na ausência de compe-
tição institucionalizada, alcança-se uma oligarquia inclusiva e, 
só após este estágio, dá-se a liberalização e a institucionalização 
do processo político competitivo, alcançando-se a poliarquia. 

Segundo Dahl, a trajetória a (a Inglaterra, por exemplo) redundaria 
em regimes mais estáveis do que a evolução mediante a trajetória 
b (Itália e França, por exemplo). 
Santos faz uma aplicação extremamente interessante do modelo 
dahlsiano para a evolução política da América Latina e, princi-
palmente, para o caso brasileiro. Segundo Santos, a trajetória 
aqui também é a do segundo tipo, só que com uma adicional e 
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relevante particularidade. Trata-se da incorporação de grandes 
grupos em plena efervescência participativa, antes mesmo de se 
institucionalizar a competição, mediante a utilização pelo Esta-
do da política social para se enfrentar as questões distributivas 
do	conflito	entre	empresários	e	trabalhadores.	A	política	social,	
utilizada pelo aparelho burocrático e pelas elites estatais, torna-se 
uma peça fundamental de engenharia política para amortecer os 
conflitos	distributivos.	A	produção	regulatória	do	Estado	frente	a	
estes	conflitos	também	particulariza	o	modo	de	resolução	dos	pro-
blemas oriundos da ação coletiva, além de tipicar os mecanismos 
de representação de interesses. Isto é o que vai permitir a Santos 
identificar	um	determinado	padrão	corporativo	para	o	Brasil,	onde	
o Estado apresenta um alto grau de interferência regulatória como 
compensação e produto da não-institucionalidade da competição 
política (SANTOS, 1993, p. 59-70).2 

O padrão corporativo e o alto grau de intervenção regulatória do 
Estado	brasileiro,	para	amortecer	os	conflitos	distributivos	entre	
o capital e o trabalho, fazendo uso da política social, acabam por 
estabelecer um divórcio entre um sistema político e partidário 
formal e os recursos fundamentais em jogo na competição distri-
butiva. O controle destes recursos, por parte da burocracia estatal, 
esvazia de conteúdo substantivo a própria competição política 
formal. Os partidos e o parlamento passam a ser formuladores 
de políticas irresponsáveis e populistas, já que não controlam os 
recursos relevantes de poder.
O fato de o sistema político formal ter-se tornado vulnerável às 
práticas	populistas	irresponsáveis,	sem	refletir	e	disciplinar	a	com-
petição por recursos relevantes monopolizados pelas agências da 
burocracia estatal, explica grande parte das nossas crises políticas 
contemporâneas. Acrescem-se, a isso, os processos de diferen-
ciação estrutural e de diversidade organizacional, extremamente 
acelerados, pelos quais a sociedade brasileira passou nas últimas 
décadas, ampliando o grau de competição de fato entre os grupos 
e classes, a qual não encontrou instituições apropriadas para a 
sua expressão, dado que o Estado brasileiro, emaranhado nas 
velhas fórmulas corporativas, regulava muito mal a competição e 
o	conflito.	Isto	propiciou	o	florescimento	de	práticas	predatórias 
na	economia	e	na	política.	É	nesse	sentido	que	Santos	afirma	que	
o corporativismo subdesenvolvido não daria mais conta do pro-
cesso competitivo real. Sugere, portanto, a formulação premente 
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e inadiável de novos arranjos institucionais capazes de enfrentar 
tal situação (SANTOS, 1993, p. 27-38).
O híbrido institucional brasileiro descrito por Santos encerra-
-se, portanto, dentro destas macrovariáveis mencionadas acima. 
Trata-se de uma dicotomia institucional cujos espaços sociais em 
confronto são ocupados, simultaneamente, por ricos e pobres, 
lideranças	operárias	e	empresariais,	letrados	e	analfabetos,	profis-
sionais liberais e trabalhadores avulsos e informais etc. Ou seja, a 
dicotomia	perpassa	as	diferentes	classes	pois	refere-se	à	eficácia	
ou não dos mecanismos institucionais regulatórios, pretensamente 
universalistas,	que	deveriam	dar	conta	dos	diversos	conflitos.
Esta dicotomia apresenta, num dos seus pólos constitutivos, uma 
organização poliárquica: provisão de segurança, proteção, e ad-
ministração de uma justiça regular e previsível. Neste pólo, está 
presente ainda um Brasil com política competitiva instituída com 
base em regras gerais publicamente estabelecidas, com os direitos 
clássicos, daí decorrentes, garantidos constitucionalmente. Este 
Brasil poliárquico também apresenta uma infra-estrutura poliár-
quica:	um	intenso	e	rápido	processo	de	acumulação	e	diversifi-
cação produtivas, além de um alto grau de diferenciação social. 
Emerge daí, pois, uma sociedade plural (não-igualitária, claro), 
acompanhada,	surpreendentemente,	por	um	significativo	aumento	
da participação eleitoral, em concomitância com uma competição 
partidária de intenso dinamismo.
No outro pólo, imerso numa cultura hobbesiana pré-contrato e 
predatória,	desafiando	a	regulação	poliárquica	e	existindo	concor-
rencialmente a ela, outro Brasil. A característica deste é a alienação 
eleitoral dos seus habitantes, que são refratários à política e à par-
ticipação partidária e sindical. Este outro país – existente ao lado 
da nação poliárquica e às vezes misturando-se nesta – descrê nas 
instituições e organizações da outra sociedade para resolver seus 
conflitos	e	problemas.	Seus	membros	são	amorfos	e	atomizados,	
sujeitos a toda espécie de violência pública e privada. Uma vez 
submeti dos à violência, recusam-se à proteção da justiça poliár-
quica	e,	freqüentemente,	apelam	à	proteção	privada	dos	mafiosos.
Aqui encontra-se uma crescente sopreposição do privado sobre o 
público, uma diluição preocupante dos laços de solidariedade, uma 
sensação de insegurança que conduz ao isolamento, inexistindo 
regras universalmente aceitas e aplicadas com a devida neutrali-
dade. Está-se diante de um Estado de natureza hobbesiano cuja 
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resultante é a proliferação da justiça privada, das subculturas do 
crime, das minissociedades drogadas e dos anéis de corrupção que 
vinculam simples pessoas privadas a agentes e agências públicas. 
Segundo Santos, existiriam duas características básicas para se 
definir	esta	cultura	cívica	hobbesiana	brasileira	e	que	constituiria	
o lado reverso da poliarquia no híbrido. 
A	primeira	seria	a	impunidade	ou	a	justiça	lotérica.	Isto		significa	

[...]ter consciência de que a punição é aleatória, tanto quanto a 
pena	é	errática,	ao	mesmo	tempo	em	que	violar	flagrantemente	
as normas vigentes pode constituir boa estratégia para obter 
impunidade[...]

e isto favorece o aparecimento de comportamentos predatórios.
Como segunda característica, tem-se a versão descentralizada 
do	modelo	máfia,	que	significa	a	privatização	do	espaço	público	
através de microssociedades, que impõem suas normas através 
da ameaça de violência; constitui-se de um vasto sistema de ex-
torsão de renda que pode se estender do botequim da esquina e 
do estacionamento na rua aos gabinetes públicos e autoridades de 
plantão (SANTOS, 1993, p. 104-115).
Que relações intermediárias ocorreriam entre estes dois pólos do 
híbrido? Nas palavras do próprio autor:

[...]Cruamente falando, o que se descobriu foi a existência de 
um Estado altamente regulatório, criador de grupos de interesses 
rentistas, que não consegue fazer-se chegar, enquanto Estado mí-
nimo, à vasta maioria da população. Esta, por seu turno, recusa as 
instituições das poliarquias – partidos, sindicatos, associações – e 
até	mesmo	as	instituições	que	justificam	a	existência	do	Estado	
– a justiça e a polícia como garantidoras da lei. Universalizar 
o Estado mínimo constituiria saudável providência para quem 
deseja,	para	princípio	de	política,	um	Estado	eficaz	(SANTOS, 
1993, p. 114).

Segundo Santos, o mau funcionamento da poliarquia brasileira 
tem apresentado uma certa continuidade quanto à presença de uma 
abundante legislação regulatória, onde se estabelecem privilégios 
de toda ordem via subsídios, credenciamentos, incentivos, barreiras 
à	entrada	etc.,	mas	cuja	característica	básica	é	a	ineficiência	e	o	
desperdício. Esta avalanche regulatória do Estado possui a apa-
rência de que se governa muito. Porém, ela está circundada por 
uma outra cultura, onde a regulação estatal não consegue penetrar 
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ou ter vigência. Neste pólo hobbesiano predatório, as instituições 
seriam outras, e competiriam com as instituições poliárquicas. 
Dada a baixa institucionalidade da poliarquia, isto é, a sua inca-
pacidade de regular a competição política por recursos públicos 
através de canais representativos mais universalistas – partidários, 
eleitorais, parlamentares etc. – os setores privados mais podero-
sos, através de suas organizações corporativas e oligopolizadas, 
lobbies, grupos de pressão, tentam permanentemente privatizar as 
agências da burocracia estatal, capturando-as de modo a controlar 
os recursos de políticas distributivas fundamentais. Os setores pri-
vados tendem a transformá-las em aliadas ou centros advocatícios 
de seus interesses. Daí a proliferação do clientelismo, compras de 
mandato	político,	corrupção,	financiamento	de	campanhas	políticas	
em troca de futuros favores etc. (SANTOS, 1993, p. 89-93).
É a partir deste mecanismo de privatização da burocracia, carac-
terizado pelo acesso diferenciado de lobbies e grupos de pressão 
privados aos seus nichos decisórios, e devido também à fragilidade 
institucional poliárquica para regular a competição por recursos 
econômicos	e	políticos	 significativos	que	o	 fenômeno	do	rent-
-seeking	encontra	o	meio	ambiente	propício	para	florescer.	
No Brasil, seria comum a utilização e manipulação das instituições 
públicas – e das políticas públicas e sociais – como instrumentos 
alternativos de acumulação de riqueza privada, mas não devido a 
alguma natureza perversa destas políticas, mas sim, ao perverso 
mecanismo institucional, que pode ser alterado. Este modelo de 
apropriação privada da política é o que Santos denomina de modelo 
predatório (rent-seeking). Neste modelo, os agentes lobistas pres-
sionam as agências públicas, com o objetivo de se apropriarem de 
rendas não oriundas do processo produtivo de suas propriedades, 
mas das dos outros. Esta apropriação ocorre mediante a demanda 
por políticas regulatórias (de incentivos, subsídios, créditos, isen-
ções etc.) visando à obtenção de transferências de rendas. Quando 
bem-sucedido, este jogo é de soma zero, isto é, o benefício de 
um grupo implica nos custos para os demais grupos. O jogo é de 
soma negativa, quando o grupo lobista, após investir recursos para 
influenciar	o	processo	decisório	e	político,	fracassa	na	obtenção	
da política regulatória (SANTOS, 1993, p. 70-72)
Deve-se salientar, ainda, que o conceito de predação formulado 
por Santos não enfatiza as mesmas características do rent-seeking 
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de Gordon Tullock. Em Santos, o mecanismo predatório parece 
decorrer da ausência da institucionalidade poliárquica em um 
dos pólos, enfatizando a dimensão ilícita do fenômeno, ao passo 
que, devido à herança econômica do conceito de Tullock, o seu 
conceito de rent-seeking enfatizaria mais as restrições à competi-
ção econômica, não necessariamente ilícitas, em decorrência da 
regulação governamental.
Evidentemente, o modelo predatório não é uma exclusividade da 
cultura política brasileira pois, nas sociedades poliárquicas, ele 
também explica uma parte substancial da produção de políticas 
regulatórias.	Então,	qual	seria	a	nossa	especificidade?	A	respos-
ta a esta importante questão dirige-se para o grave fato de que 
tendências monopólicas do rent-seeking não estariam contraba-
lançadas por um alto grau de institucionalização da competição 
política, pela visibilidade pública na produção regulatória através 
de	mecanismos	legislativos	e	parlamentares,	enfim,	pelo	fato	de	
que tendências corporativistas (ou neocorporativistas), que seriam 
dominantes na produção das políticas públicas brasileiras – notada-
mente das políticas sociais – acabem por neutralizar a competição 
política eleitoral, partidária e parlamentar.
Algumas observações necessitam ser formuladas. A primeira delas 
é a de que não está claro se a grande maioria da nação brasileira 
vive permanentemente a dualidade institucional do híbrido, isto é, 
o quanto de hobbesianismo predatório permeia a sociedade brasi-
leira. Inversamente, pode-se indagar o quanto de apatia frente aos 
mecanismos poliárquicos seria necessário para o estabelecimento 
de uma polaridade. Aqui pensa-se, por exemplo, no alto grau de 
apatia política, principalmente do ponto vista eleitoral, que ocorre 
nos países poliárquicos centrais. 
Outra questão empírica importante diz respeito à descrição da 
própria sociedade de hobbesianismo predatório. Esta descrição, 
se dissesse respeito apenas a um puro tipo polar, weberianamente 
falando, talvez não produzisse qualquer constrangimento. A dúvi-
da está na generalização empírica ou na demarcação da extensão 
desta	sociedade	de	mafiosos,	de	subculturas	do	crime	ou	de	anéis	
de corrupção. Olhando para grande parte do Brasil interiorano, 
de cidades de porte médio e pequeno, a impressão é a de que o 
referencial empírico do hobbesianismo predatório diz respeito 
a uma sociedade bem restrita, como a das grandes metrópoles 
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brasileiras. Ou, talvez ainda, dissesse respeito a uma subcultura 
da miséria,	onde	a	cidadania	nada	signifique.
De qualquer modo, o híbrido institucional brasileiro constitui-se 
em	instrumento	analítico	eficaz	para	enfrentar	a	problemática	da	
política pública e social no Brasil.

O formato institucional do híbrido e a predação
Vale, agora, retomar o modelo do híbrido institucional brasileiro 
para	verificar	se	do	seu	confronto	com	os	neoliberais	surgem	alguns	
insights esclarecedores. Um exercício teórico interessante seria a 
tentativa de se ler o híbrido, isto é, a polaridade entre poliarquia 
versus anarquia predatória hobbesiana através de um prisma 
hayekiano, qual seja, por meio de uma analogia entre o modelo 
de Santos e a polaridade entre ordem espontânea versus ordem 
organizacional de Hayek. Senão, vejamos.
No híbrido institucional brasileiro, parece ocorrer uma exacer-
bação da formalidade jurídica e regulatória do pólo poliárquico 
frente a um espaço caótico e predatório. Por analogia a Hayek, o 
vácuo da ação regulatória da poliarquia brasileira não será devido 
à ausência de uma disseminação das forças de mercado ou da fra-
gilidade da ordem espontânea no âmbito da sociedade brasileira? 
Se assim for, a poliarquia brasileira está desprovida do imperativo 
da lei hayekiano, consistindo, basicamente, de mandatos da lei, 
ou seja, de leis particularistas produzidas pela organização go-
vernamental, e não de regras universais típicas de um mercado já 
bem constituído. A questão que se coloca, então, é como quebrar 
o círculo vicioso capaz de romper a polaridade entre o formalis-
mo poliárquico, típico de uma sociedade de mercado ainda em 
constituição, e a anarquia hobbesiana predatória? Como a questão 
pede não apenas uma resposta teórica, mas também normativa, 
parece que em Hayek não se obterá a solução. Pois a questão 
refere-se à incorporação ao mercado – à ordem espontânea – dos 
independentes, outsiders, caronas, pré-cidadãos, subconsumidores, 
estrangeiros etc. De onde procederá o mecanismo alavancador 
desta incorporação? 
É neste sentido que a caracterização do modelo institucional 
do híbrido brasileiro e da dominância do rent-seeking (modelo 
predatório) no processo de regulação pelo Estado, tal como foi 
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formulado por Santos, parece constituir um instrumental analíti-
co valioso. Com ele tenta-se compreender o porquê do fracasso 
da incorporação dos independentes, através da política social no 
Brasil, formulada sob parâmetros de certa lógica neoliberal – que 
foi apropriada por um Estado autoritário e cujo formato ainda per-
manece após a Constituinte. Tenta-se compreender, também, como 
as motivações ideológicas por detrás das decisões governa mentais 
e	que	justificam	aquele	formato,	preocupando-se	com	a	eficiência	
mediante a eliminação dos caronas (free-riders), portan to, um 
formato	excludente,	resultaram	em		macroineficiências.
A resposta deve dirigir-se para a discussão das variáveis institucio-
nais e suas resultantes no processo de mediação entre os agentes 
públicos e privados. Pode-se adiantar, também, que tal mediação 
se dá através da lógica do rent-seeking que é perfeitamente compa-
tível com a lógica maximizadora do mercado. Em outras palavras, 
o rent-seeking	significa	enfocar	o	bem	público	como	uma	merca-
doria como outra qualquer, passível de ser obtida via competição 
e cujo ganho seria legítimo para a consciência do competidor, 
embora	 para	 os	 outros	 signifique	o	 que	de	 fato	 é:	 a	 utilização	
privada de um bem que, a princípio, deveria ser indivisível. Ora, 
se esta é a lógica preponderante, seja no Estado autoritário como 
no Estado pós-constituinte, existe algo de particular neste Estado 
que transforme, quase sempre, a produção de um bem público em 
apropriação privada.
Ninguém, pela lógica da ação coletiva da teoria neoliberal, isto é, 
pela lógica de maximizar benefícios, aderiria voluntariamente à 
redistribuição dos benefícios através da política social produzida 
pelo	Estado.	A	não	ser	que	se	definisse	o	Estado	como	um	grupo	
ou organização cujo bem coletivo a produzir repousasse na mesma 
lógica, isto é, que o Estado reproduzisse, internamente, os meca-
nismos e processos que permitissem as trocas voluntárias entre 
partidários. Em outras palavras, pela lógica neoliberal, a legítima 
distribuição só ocorreria mediante a competição política dentro 
do	próprio	Estado	e	caso	seu	comportamento	fosse	o	das	firmas	
no mercado.
Se o Estado não é uma variável exógena e interveniente ao processo 
da	mão	invisível,	fica	difícil	admitir,	pela	lógica	da	ação	coletiva	
dos modelos neoliberais, que algum grupo aderisse voluntaria-
mente às políticas distributivas e redistributivas desse Estado.
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De certo modo, contribuições mais recentes à teoria da ação cole-
tiva tentaram superar este paradoxo, acrescentando a possibilidade 
de graus razoáveis de cooperação entre os partidários, de modo a 
contornar o dilema do prisioneiro da moderna teoria dos jogos ou, 
pelo menos, imaginar situações alternativas para o caso restrito 
de comportamento maximizador do partidário que acarreta o pior 
resultado possível para os outros grupos competidores. Convém 
acrescentar que o comportamento de um partidário no modelo 
predatório pode ser considerado, em certo sentido, como típico 
do dilema do prisioneiro (ORENSTEIN, 1993).
Assim, pode-se utilizar aqui o mesmo argumento que Nozick usou 
para	justificar	o	Estado	mínimo:	como	o	Estado	é	a	única	agência	
capaz de fazer cumprir os contratos, será também a única capaz de 
estabelecer regras pós-constitucionais claras e formatos institucio-
nais que permitam romper com a lógica predatória do dilema do 
prisioneiro e de possibilitar que ocorram jogos alternativos à pura 
maximização, ou seja, propiciar jogos cooperativos. Desse modo, 
pode-se reintroduzir, agora, a problemática do híbrido brasileiro 
e do modelo de rent-seeking (predatório) que caracterizaria a 
atuação do Estado brasileiro, em geral, e a produção de políticas 
sociais, em particular.
Em primeiro lugar, a natureza da política. Por resultar da compe-
tição predatória das corporações e grupos de pressão, a política 
social brasileira tornou-se fragmentada e setorializada, respon-
dendo às demandas de interesses hierarquizados. Tal hierarquia 
caracteriza-se pelo grau em que esses grupos mobilizam recursos 
políticos e econômicos (incluindo a mobilização de agentes e 
agências estatais para garantir renda em causa própria) e pela sua 
capacidade organizacional. Para além das políticas contributivas, 
que já pressupõem a hierarquização dos benefícios e a regressi-
vidade – já que os grupos de maiores rendas são protegidos por 
um teto de contribuição, como ocorre, por exemplo, na política de 
seguridade social –, as políticas pretensamente não-contributivas 
(por exemplo, alguns fundos sociais), acabam resultando em 
favorecimento de setores hierarquizados e capazes de subsídios 
predatórios. Assim, as políticas de caráter universalista, que seriam 
naturalmente redistributivas, passam a ser meramente residuais ou, 
quando não, como é o caso da política de saúde, passam a sofrer 
um pesado ataque de interesses corporativos e empresariais, seja 
através da busca de subsídios ao produzirem privadamente bens 
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sociais, seja ocupando o espaço estatal, propalado agora como 
centro de ineficiência crônica.	Alimenta-se	 e	 frutifica-se	 esta	
percepção justamente nos setores da população mais organizados 
e mobilizados – os setores médios.
Desse modo, a produção da política social brasileira situa-se 
bem distante da produção de bens públicos indivisíveis e de não-
-exclusão de consumo do modelo samuelsoniano.
Em segundo lugar, tal formato institucional de produção de polí-
ticas sociais induz, gradativamente, à exclusão dos independentes 
e caronas dos benefícios redistributivos. As decisões poliárquicas 
e o processo regulatório subseqüente não alcançam tais grupos, 
a não ser com algumas políticas compensatórias baseadas em 
benefícios mínimos diretos, como alguns programas sociais ca-
racterizados,	apesar	da	retórica	oficial	e	da	demagogia,	geralmente	
pela	ineficácia.	O	híbrido brasileiro manifesta-se, aqui, da forma 
mais perversa. A dualidade que caracteriza a institucionalização 
dos	conflitos	distributivos	do	híbrido	deixa	à	poliarquia	a	tarefa	
de	dirimir	conflitos	estruturais	básicos,	através	de	políticas	funda-
mentais	–	salarial,	de	emprego,	de	investimento	e	poupança,	fiscal	
e tributária etc. – onde os grupos de rent-seeking encontram-se 
razoavelmente representados e protegidos. Aos independentes e 
caronas, restam as defesas bem-intencionadas de grupos técnicos 
intraburocráticos, capazes apenas de mobilizar escassos recursos 
para implementar políticas compensatórias mínimas, fragmenta-
das	e	ineficientes,	além	de	vulneráveis	à	distribuição	clientelista	
e populista, sem controle poliárquico.
Em terceiro lugar, dada a perversidade resultante do processo de 
exclusão que o formato do híbrido engendrou, não se deve atribuir 
à produção de um bem coletivo por grupos privados, a substituição 
inevitável e lógica da produção de um bem coletivo pelo Estado. 
Se se concebe que as duas lógicas de produção sejam diferentes, 
a	discussão	sobre	a	eficiência	também	terá	que	sê-lo.	Assim,	só	
o Estado pode cobrar custos particulares de determinados grupos 
para produzir benefícios mais gerais, e somente ele terá interesse 
em produzir bens indivisíveis, ou seja, não excluindo caronas do 
seu consumo. Embora os grupos particulares possam produzir bens 
coletivos, tal produção se dá sob a forma de clubes, onde a questão 
do carona já está, a princípio, resolvida. Só participa dos benefícios 
quem pode pagar por eles. Portanto, a macrorredistribuição é uma 
função típica do Estado. Veja o exemplo dos seguros de saúde pri-
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vados. Se todas as empresas resolverem ter seus próprios seguros, 
o negócio deixa de ser lucrativo, já que a produção generalizada 
de um bem torna-o abundante, barato, acessível a todos. O carona 
deixa de existir. O pressuposto da produção privada de um bem é 
o seu consumo individualizado na verdadeira acepção do termo. 
Mas, quando o Estado constrói um hospital ou uma escola, não 
se admite, por princípio e logicamente, que não se atenda aos ca-
ronas. O outro extremo seria a produção exclusiva, pelo Estado, 
de todos os bens coletivos – pressupondo-se que toda a população 
pagasse, igualmente, todos os custos desta produção – o que seria 
igualmente irreal.
Assim, o problema do carona não reside exclusivamente numa 
decisão individual de maximizar benefícios insentando-se dos 
custos cobertos pelos outros, como procuram enfatizar certas 
teorias da ação coletiva. Os caronas também existem devido a 
diferentes determinações e capacidades objetivas de ser ou não 
um participante na produção de um bem coletivo.
Uma questão adicional a ser introduzida é a relação entre o modelo 
predatório e a poliarquia. Trata-se de saber se esta é impedida de 
estender o seu poder regulatório aos caronas e independentes devi-
do à ascendência daquele modelo nas relações institucionais e entre 
partidários, ou, ao contrário, se a presença da predação no âmbito 
da própria poliarquia, da concomitância das duas variáveis, seria 
inevitável. Se o que distingue o caso brasileiro for o grau em que 
a predação se manifesta, em comparação com outras poliarquias, 
deve-se buscar esta particularidade na análise de casos concretos.3 

Assim, vai depender basicamente do formato institucional do Es-
tado e da sua dinâmica frente aos grupos privados de predadores, 
a superação da pura lógica da maximização individual para se 
produzir bens coletivos e incentivar a solidariedade e a cooperação, 
ainda que os que têm mais paguem mais do que os outros.
Ou então, como diria Juan Carlos Portantiero, sobre as condições 
básicas de uma ordem democrática e o pacto para realizá-la frente 
à tensão entre a liberdade individual e as realizações coletivas: 
“[...] esta tensão entre espontaneidade caótica e ordem excludente” 
só pode

ser conciliada por um pacto democrático: um compromisso sobre 
o marco institucional dentro do qual deverá se desenvolver a 
ação	social	conflitiva,	sem	dissolver	as	diferenças	mediante	o	
recurso a um princípio articulador simples (a nação, a classe, o 
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mercado), mas garantindo, ao mesmo tempo, uma ordem base-
ada em procedimentos reconhecidos como suportes válidos das 
decisões (PORTANTIERO, 1987, p. 157).

Notas
1 Ver SANTOS, Wanderley Guilherme dos, Razões da desordem, op. cit. Em 

livros anteriores, este autor já adiantava uma série de argumentos sobre a 
especificidade das variantes institucionais brasileiras no processo de produção 
de políticas públicas e sociais, além de enumerar uma série de dificuldades 
no tratamento do bem público, num ambiente institucionalmente adverso ao 
alargamento da participação e competição políticas para produzir tais bens. 
Entre os seus diversos livros, pode-se citar, por exemplo, Cidadania e justiça, 
Rio de Janeiro : Campus, 1979; e Crise e castigo: partidos e generais na 
política brasileira, São Paulo e Rio de Janeiro : Vértice e iuperj, 1987. 

 Para um fulminante ataque aos dogmatismos na construção do objeto do 
conhecimento rotulado de ordem social, explicitando uma opção pelo cepti-
cismo humeano e kantiano e expondo a sua filiação onto-epistemológica, ver 
Discurso sobre o objeto : uma poética do social, op. cit.

2 Notar que, aqui, a elaboração conceitual da polaridade no modelo do híbrido 
dá-se ainda entre a institucionalidade da competição política (poliarquia) e 
padrões corporativistas. Só mais adiante é que o eixo da polaridade parece 
se deslocar para a antítese entre poliarquia (combinada com dimensões 
corporativas) e hobbesianismo predatório.

3 Embora Santos critique, e com razão, a postura dogmática de formuladores e 
implementadores de políticas sociais – governos e assessores – que presu-
mem a certeza e infalibilidade de suas decisões produzindo efeitos esperados 
e desejados, e contra isso posicionando-se a favor de uma atitude céptica que 
leva em consideração a nossa ignorância e dificudade para estabelecermos 
relações causais no mundo social, uma condição que parece presente em 
quaisquer países, inclusive nos ricos, ele afirma que os países pobres sofrem 
mais devido à ausência de instituições sociais capazes de proteger a maioria 
da população dos erros governamentais. Em outras palavras, os custos sociais 
a serem pagos pela população pelos erros dos governos dependem do grau de 
organização dos diversos grupos populacionais ou de sua capacidade de se 
proteger da predação dos demais grupos organizados frente ao Estado. Neste 
sentido, a posição de Santos é bastante distinta do caráter antinormativo dos 
teóricos do Estado mínimo. Não se trata de acabar com intervenções estatais, 
mas aperfeiçoá-las a partir da reestruturação institucional do Estado e das 
suas relações com o mercado. Cf. SANTOS, W.G. dos, Razões da desordem, 
op. cit., p. 147-148.
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4 
o híbrido e A 
 políticA sociAl 
brAsileirA 

Introdução
O modelo do híbrido institucional brasileiro formulado por Wan-
derley Guilherme dos Santos (SANTOS, 1993) busca captar os 
resultados e as soluções regulatórias decorrentes da ação coletiva 
das classes sociais principalmente urbanas – e dos grupos de inte-
resses aí constituídos – ao longo da nossa história republicana. A 
feroz legiferação da poliarquia brasileira, segundo o modelo, foi 
uma	resultante	ineficaz	para	dar	conta	dos	conflitos	distributivos	
num ambiente de altíssima taxa de transformação, com graus cada 
vez mais diferenciados e desiguais de participação política, que 
antecederam a própria capacidade institucional de regulação dos 
conflitos	via	sistema	representativo	partidário	e	parlamentar.	A	fe-
rocidade regulatória da ação coletiva das corporações empresariais 
e trabalhistas por parte do Estado, com o objetivo de neutralizar 
os	conflitos,	é	que	acabou	por	produzir	uma	poliarquia	frágil,	cuja	
formalidade legal constitui uma espécie de linguagem da ritua-
lística social utilizada por minorias de iniciados e privilegiados, 
cercados de caronas involuntários. Tais caronas, caracterizados 
por um certo tipo de agregado amorfo e fragmentado, o último 
elo, no sentido literal da palavra, da teia institucional das ações 
estatais, certamente não têm voz no e nem proteção do Estado e, 
além disso, não há consenso estatístico sobre o tamanho desta 
população. Certamente, a caracterização do híbrido estabelecen-
do	uma	polaridade	entre	o	completo	amorfismo	e	hobbesianismo	
desta população – onde prolifera uma subcultura do “cada um 
por si” ou do “salve-se quem puder” – de um lado e, do outro 
lado, a modernidade do sistema de representação de interesses, 
via partidos, parlamento, corporações, associações etc., também 
protegidos por um aparato judiciário, policial e de segurança por 
parte do Estado, acarreta importantes conseqüências teóricas e 
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práticas para a caracterização do comportamento dos membros 
do híbrido. 
Ser membro do híbrido institucional brasileiro, segundo o for-
mulador	 do	modelo,	 significaria	 uma	 dinâmica	 na	 qual,	 para	
alguns agentes, abre-se a possibilidade de se transitar de um pólo 
ao outro, dependendo das vantagens circunstanciais abertas para 
estes agentes, de serem caronas voluntários em algumas políticas 
e predadores em outras, além de serem partes atuantes da ação 
coletiva na produção de bens públicos, desde que esta ação lhes 
traga benefícios privados. Mas aqui, normativa e teoricamente, a 
preocupação é com os que não possuem, objetivamente, esta tran-
sitividade entre os pólos, circunscritos apenas aos resultados das 
ações	oriundas	do	mundo	mafioso	do	hobbesianismo	predatório.

O híbrido e o rent-seeking
Entretanto, este comportamento esquizóide entre a sanidade po-
liárquica e a indigência do mundo hobbesiano não é uma exclu-
sividade dos membros do híbrido. Nas chamadas poliarquias do 
primeiro mundo, a apatia política, o carona, voluntário ou não, e 
o indigente também estão presentes. E ainda, ocorrendo de forma 
bastante freqüente, o já mencionado fenômeno do rent-seeking, 
traduzido por Santos como comportamento predatório.
Então, o que distinguiria o híbrido institucional brasileiro das so-
ciedades predominantemente poliárquicas? Tanto em Santos como 
em outros teóricos do rent-seeking – como Buchanan, Tolli son e 
Tullock – é a freqüência da predação decorrente, na maior parte, 
dos arranjos institucionais no trato da coisa pública, a variável 
fundamental para distingui-las.1 É claro que se fazem algumas 
concessões	às	variáveis	culturais	mas,	como	afirma	Santos,	estas	
não podem ser vistas como fatores herdados de traços culturais 
distantes, como se fossem a constituição de um iberismo crônico 
que, inevitavelmente, acarretaria um corporativismo insuperável 
(SANTOS, 1993, p. 68).
Portanto, admite-se, como Santos, que os mecanismos antipoli-
árquicos presentes em nosso processo político são passíveis de 
transformação. Ou seja, como diria Santos, a diferença básica 
entre países ricos e avançados e países pobres e atrasados é ins-
titucional. O uso que se faz das instituições públicas nos países 
pobres e atrasados seria majoritariamente de rent-seeking ou de 
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predação de rendas, utilizando-as como um mercado alternativo 
de obtenção de rendas não oriundas diretamente do processo pro-
dutivo, e cujo acesso a ele é profundamente desigual. O resultado 
disso é o atravancar das relações voluntárias do mercado, além 
do	desperdício	de	recursos	escassos,	a	fraude	e	a	ineficiência	das	
políticas (SANTOS, 1993, p. 147-148).
O	modelo	predatório	de	rendas	floresce	com	os	oligopólios	dos	gru-
pos	de	pressão,	enfim,	com	o	corporativismo.	Conseqüentemente,	
leva à exclusão aquela massa de desorganizados cuja única arma 
é o voto. Tal massa não é composta de caronas no sentido restrito 
da lógica da ação coletiva do tipo olsoniano. Não. Os caronas do 
híbrido	devem	ser	vistos	de	modo	distinto	frente	à	definição	dada	
pela teoria da ação coletiva. Estão alijados dos oligopólios de 
representação e, portanto, da lógica dos grupos de interesses orga-
nizados que competem por rendas ou regulações favoráveis frente 
às instituições estatais. O carona da lógica olsoniana refere-se, 
sempre, à pertinência a um grupo determinado, cuja participação 
ou não na ação coletiva deve-se à sua exclusiva vontade, inserido 
dentro do mercado econômico e político. Neste sentido, pode-se 
dizer que é, moralmente falando, um maximizador cínico frente 
à produção da ação coletiva. 
Mas, àquela massa amorfa referida anteriormente pertencem “ca-
ronas nem maximizadores nem cínicos”. Trata-se dos outsiders 
da ação coletiva no sentido preciso do termo. Eles não pertencem 
a nenhum grupo particular de rent-seeking, nem a nenhum lobby 
ou grupo de pressão. Eles são caronas apenas por determinações 
objetivas, muito além de suas racionalidades individuais. São a 
eles que aqui se faz referência quando se explicitam os limites 
das teorias neoliberais: sobre o que fazer com estes independentes 
da agência de proteção dominante. A independência deles não é 
resultado de uma escolha racional e voluntária, mas sim da inevi-
tabilidade temporal e espacial que os transformam em prisioneiros 
de sua situação objetiva.
É com estes caronas e independentes, com estes despossuídos, que 
se tenta confrontar os pressupostos do individualismo radical, por 
exemplo, de Hayek e Nozick, embora Olson e Buchanan não consi-
gam	superar,	também,	a	lógica	da	ação	coletiva	definida	a	partir	da	
agregação dos interesses de indivíduos racionais maximizadores.
Na verdade, a poliarquia é extremamente adequada, do ponto de 
vista lógico, a uma sociedade de mercado onde a propriedade, 
definida	 no	 sentido	 lockeano	mais	 amplo,	 esteja	 amplamente	
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implantada. Logicamente, os não-proprietários tornam-se presas 
fáceis da apropriação de si pelos outros. Desse modo, a proliferação 
dos	círculos	mafiosos	e	da	justiça	lotérica,	conforme	o	descrito	
por Santos para o pólo hobbesiano do híbrido institucional brasi-
leiro, deve-se à não-universalidade do mercado, que é a condição 
fundamental para a ordem poliárquica. Quando o mercado e a 
poliarquia estão ausentes, compra-se proteção privada, ou então 
se vende ou se entrega ao arbítrio privado. O Estado, aqui, foi 
incapaz de incorporá-los ao monopólio da proteção, competindo 
com outros agentes privados para dar proteção aos que involun-
tariamente habitam o mesmo território da polity. A proteção do 
Estado mínimo é mínima de fato. Deixados à própria sorte, ou 
seja, encarados apenas segundo a lógica da ação coletiva olsonia-
na, os “despossuídos” não serão capazes de maximizar nada, pois 
ninguém maximiza aquilo que não possui, já que os seus del tas 
incrementais em relação à propriedade estão próximos de zero.
O Estado dever ser, portanto, uma variável-chave capaz de fa-
vorecer a extensão das fronteiras do mercado. Mas ele só pode 
fazê-lo contendo elementos de ação que conduzam à racionalidade 
e à universalidade num sentido weberiano, através de instituições 
capazes de neutralizar o puro rent-seeking dos grupos de interesses 
privados e de seus lobbies. Assim, a própria experiência histórica 
das poliarquias fornece os indicativos e subsídios para a superação 
do híbrido.2

Nas poliarquias, experimentaram-se agências de fomento de 
bens e de justiça distributiva na direção dos despossuídos após, 
naturalmente,	competições	ferrenhas	e	conflitos	violentos	entre	
as	subclasses	organizadas.	Ou	seja,	o	conflito	distributivo	entre	
grupos minoritários organizados redundou na extensão de suas 
conquistas para os demais membros do território. O caráter desta 
institucionalidade política, também competitiva, teria propiciado 
este arranjo feliz.
Uma das características marcantes daquele fomento de bens e 
justiça distributiva parece ter sido o investimento estatal em infra-
-estrutura social. O que parece caracterizar tal investimento é o seu 
alto grau de indivisibilidade de consumo, para usar a expressão 
de	Samuelson	sobre	a	definição	do	bem	público.	Bens	públicos	
desta	natureza	tendem	a	possuir	muito	maior	eficácia	em ambientes 
de políticas de estabilização, para preservar e redistribuir renda, 



115

mais do que outros tipos de políticas compensatórias (TOLOSA, 
1992, p. 161-189).
Planejamento	setorial	 adequado,	no	sentido	de	definir	procedi-
mentos de alocação e de população-alvo destas políticas, também 
contribuiria, além da natureza da própria política – sua indivisi-
bilidade – para minimizar os efeitos excludentes de prováveis 
rent-seekers ou grupos de pressão predadores. Pressupõe-se 
aqui, naturalmente, uma certa autonomia de um staff burocráti co 
competente, consciencioso e respeitoso em relação à res publica. 
Tal pressuposto, embora desejável e necessário, além de aliado à 
natureza	indivisível	do	bem,	não	é	contudo	suficiente	para	garantir	
a	eficácia	frente	ao	rent-seeking. O mecanismo predatório de renda 
insinuar-se-á por entre as etapas da produção de políticas públicas 
e sociais, desde a formulação, passando pelo estágio de imple-
mentação, e alcançando as atividades mantenedoras, ao longo do 
tempo. Assim, a indivisibilidade do bem, antes de consumo geral 
e coletivo, pode-se transformar rapidamente em bem de consumo 
privilegiado e restrito.
Dessa	reflexão	deduzimos	uma	hipótese	bastante	plausível	com	
relação à produção de políticas públicas e sociais no ambiente 
do híbrido institucional brasileiro. Formulando-a: as políticas 
sociais brasileiras, mesmo as de natureza tendencialmente indi-
visível quanto ao seu consumo, facilmente se transformam em 
consumo segmentado, devido à alta intensidade dos mecanismos 
de predação de rendas que se introduzem na sua formulação, 
implementação e manutenção. Aqueles mecanismos, por sua vez, 
possuem um trânsito mais ou menos livre devido à ausência de uma 
institucionalidade	poliárquica	eficaz,	explicável	pela	antecipação	
burocrática	do	Estado	em	regular	os	conflitos	redistributivos	entre	
as classes, e em conceder monopólios de representação a certos 
tipos de organizações, a partir de uma concepção organicista do 
seu papel.
A política social brasileira nasceu, desse modo, corporativa e, 
portanto, é extremamente propensa à predação oligopólica ou 
monopólica, produzindo mais dilapidação de rendas do que re-
distribuição. Para se reverter este caráter, é necessária uma insti-
tucionalidade mais ampla da competição política, da eliminação 
de feudos corporativos e oligopólicos dentro das agências estatais 
ou nas suas vinculações com o meio ambiente externo, além do 
necessário reordenamento dos mecanismos de representação de 



116

interesses, fazendo-os mais universais e includentes – fortaleci-
mento dos sistemas partidário, eleitoral e parlamentar, e incentivos 
às organizações alternativas de interesses comunitários e de defesa 
do	cidadão	comum	–	enfim,	uma	reforma	constitucional	ampla	
que	redefina	a	própria	função	do	Estado	e	estenda	o	alcance	da	
ordem poliárquica a todos os níveis de governo. Esta é a única 
garantia	 plausível,	 confirmada	pelas	 experiências	 históricas	 de	
outras poliarquias, de se diminuir a predação de rendas.

A análise da política social brasileira
O objetivo, aqui, é estabelecer alguns parâmetros analíticos ca-
pazes de dar conta de alguns estudos de caso de política social 
brasileira recente. O pano de fundo institucional do híbrido e as 
atividades típicas da predação oligopólica fornecem as principais 
diretrizes para a avaliação dos casos. Não se tem a ilusão, porém, 
de se mensurar a magnitude da predação que ocorre nas políticas 
sociais brasileiras. Como o próprio Tullock alerta, a mensuração 
dos custos do rent-seeking é bastante traiçoeira, mesmo para as 
economias relativamente abertas e que dispõem de boas estatís-
ticas.
O próprio conceito parece nebuloso, mesmo quando referido 
exclusivamente às despesas governamentais. Mas aquele autor 
enfatiza, também, ter boas razões teóricas para suspeitar de que 
os custos com o rent-seeking são relativamente altos e que uma 
parcela considerável deles esconde-se em tentativas frustradas 
de predação e lobbying, em empresas abortadas no processo, em 
propinas desconhecidas e, principalmente, em políticas públicas 
anunciadas mas nunca efetivadas (TULLOCK, 1993, p. 75-77). 
A escolha dos casos para investigação possui certo grau de arbi-
trariedade: familiaridade com o tema tratado, acesso a material 
empírico e, paradoxalmente, uma certa visibilidade pública através 
da imprensa, já que esta constituirá a principal fonte de informa-
ções. Daí a espinhosa tarefa de se avaliar um fenômeno político 
e econômico típico dos bastidores institucionais. 
Um dos critérios mais importantes, porém, para selecionar um 
caso a ser estudado, consiste em admitir, a princípio, que se trata 
de políticas de natureza indivisível e universalista, pelo menos 
teoricamente, isto é, de políticas às quais uma agregação adicional 
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e marginal de consumo não implique em majoração de custos. 
Supor-se-ia que, dada tal natureza, o caráter público da política 
social estaria preservado ou imune às estocadas da predação. 
Em decorrência da hipótese central deste livro, tenta-se demonstrar 
que a continuidade de um determinado formato institucional, ao 
longo do tempo, caracterizado por um corporativismo oligopoli-
zado, a partir do qual se produzem políticas e programas sociais 
que busca incorporar gradativamente segmentos sociais seletivos, 
acaba por neutralizar e impedir que as decisões sobre tais políticas 
e suas implementações posteriores nasçam a partir de demandas 
competitivas extraburocráticas, seja por via parlamentar ou parti-
dária o que, conseqüentemente, induz ao mecanismo predatório.
Esta hipótese coloca uma questão metodológica crucial para a aná-
lise a ser empreendida aqui: é necessário demonstrar que o baixo 
grau de alteração de um formato institucional ao longo do tempo, 
a sua relativa continuidade – a do sistema decisório corporativo 
e oligopolizado – é que provoca a incidência de um alto grau de 
predação na produção das políticas sociais no Brasil. Entretanto, 
se podem ser concebidas como duas variáveis inversas – dito de 
outra forma, quanto menor institucionalidade po liárquica, maior 
a predação da renda pública – é necessário, para a sua operação 
empírica, tratar seus indicadores dentro de um mesmo nível de 
abstração.	As	dificuldades	operacionais	da	hipótese	são	tangíveis.	
Nste nível de abstração, talvez o melhor teste empírico da hipótese 
fosse uma comparação entre taxas de predação das poliarquias dos 
países mais ricos com as taxas de  pre dação dos países fracamente 
poliárquicos, naturalmente construídas a partir de indicadores 
comparáveis. Na ausência destas informações empíricas, optou-
-se aqui por fazer um teste de nível intermediário, intranacional 
e longitudinal, qual seja, admitin -do-se uma estratégia na qual se 
relaciona a continuidade do padrão corporativo e oligopolizado do 
processo decisório na produção das políticas sociais brasileiras, 
ao longo do tempo, com a manutenção de altas taxas de predação 
da renda pública naquele processo.
Ao pressupor tal continuidade institucional, está-se admitindo, pelo 
menos neste nível analítico, que processos típicos da expressão da 
competitividade poliárquica – eleições livres e gerais, renovação 
na composição parlamentar e nas interações partidárias, aumento 
no grau de organização e diferenciação funcional da sociedade 
brasileira,	mudanças	nas	chefias	ministeriais	e	burocráticas,	enfim,	
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mudanças de governo – têm sido incapazes de produzir alterações 
significativas	no	 interior	do	processo	decisório	das	burocracias	
governamentais e, principalmente, nas vinculações destas agên-
cias com grupos privados de clientes e fornecedores no tocante à 
produção de políticas sociais.
A polêmica em relação às continuidades e descontinuidades da 
força da burocracia estatal, frente aos processos competitivos 
poliárquicos, e que produz uma espécie de neutralidade nos efei-
tos esperados da dinâmica da poliarquia brasileira, não é nova. 
Exemplo lapidar desta polêmica é a tese de Campello de Souza, 
já clássica, que tenta enfatizar a relação paradoxal que ocorre 
entre um Estado brasileiro que, ao longo do tempo, ou seja, de 
1930 a 1964, se fortalece no que diz respeito à capacidade de sua 
burocracia centralizar e monopolizar recursos decisórios funda-
mentais e estratégicos e, concomitantemente, relaciona-se com um 
sistema partidário que, do ponto de vista da sua representatividade 
e aglutinação eleitoral, também se fortalece, mas não controla os 
recursos de decisão básicos capazes de responder às demandas dos 
seus representados, isto é, não obtém força governativa.3

Já a polêmica entre continuidade e descontinuidades dos padrões 
corporativos foi explicitada por Alfred Stepan que considera, 
também, o caso brasileiro. Este autor critica o enfoque que privi-
legia o corporativismo como continuidade cultural e histórica e 
que o vê como elemento importante da cultura latino-americana e 
ibérica, em confronto com o elemento liberal das culturas anglo-
-saxônias. Stepan sugere enfatizar não a continuidade, mas sim 
descontinuidades, enfocando o corporativismo como um  processo 
de	articulação	de	interesses	em	conflito,	numa	situação	de	crise.	
O corporativismo responde às crises políticas ao fazer emergir 
formatos institucionais novos capazes de organizar a intermediação 
de interesses entre o Estado e a sociedade civil. Como as crises 
são distintas, as soluções corporativas podem apresentar vários 
subtipos. No caso brasileiro, por exemplo, a conseqüência da crise 
dos anos 30 foi a emergência de um corporativismo inclu sivo, do 
Estado Novo getulista, cuja estratégia redundava na incor poração e 
cooptação, por parte das elites estatais, das  organizações empresa-
riais e trabalhistas. Já o regime autoritário surgido da cri se de 1964 
utilizou-se de um corporativismo exclusivo, caracte rizado pela 
exclusão das tradicionais lideranças do sindicalismo trabalhista, 
refazendo o pacto de dominação anterior. Mas mesmo nestes dois 
períodos, o relevante seria a percepção das elites estatais de que se 
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defrontavam com uma situação nova – de crise – e que, portanto, 
a engenharia política corporativa propiciaria a elas a ampliação de 
sua capacidade de prever e controlar o comportamento dos agentes 
incluídos ou excluídos no novo pacto.4

Entretanto, aqui, a idéia de continuidade do formato institucional 
corporativo, pelo menos no âmbito de processo decisório das 
políticas sociais brasileiras, é um pressuposto fundamental. Neste 
processo, e num determinado nível de análise, o importante é reter 
a comparação entre graus de corporativismo e graus de competi-
tividade poliárquica, e perceber que, em níveis mais concretos, o 
efeito	da	dinâmica	competitiva	não	é	suficiente	para	alterar	aquele	
padrão decisório. Na verdade, esta questão segue sendo empírica 
e só se resolve por aí.
Apenas a título de ilustração, pode-se enumerar algumas evi-
dências preliminares a respeito desta continuidade de um padrão 
decisório corporativo e oligopolizado na produção das políticas 
sociais brasileiras e que perdura até hoje.
Na política de Saúde, por exemplo, o contrato constitucional 
aprovado em 1988 incorporou a estruturação básica operacional 
do regime anterior. Assim, o Sistema Único de Saúde, o SUS, 
reproduz hoje, principalmente na política de assistência hospita-
lar, o mesmo mecanismo vigente do antigo Instituto Nacional de 
Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS, revestido 
agora dos valores da universalização do atendimento. Amplia-se 
a assistência pela incorporação gradativa de mais segmentos po-
pulacionais, mantendo-se, concomitantemente, o mesmo formato 
no controle operacional e decisório, isto é, concentrado, intrabu-
rocrático e aberto às corporações privadas.
Na política previdenciária, o mecanismo é parecido. Herda-se 
toda uma estrutura corporativa e privilegiada anterior, aliada a 
elementos privatistas – a chamada previdência complementar, 
exemplificada	pelos	fundos	de	pensão	das	grandes	corporações,	
principalmente estatais, e associações classistas com forte lobby 
congressual e intraburocrático – e, ao mesmo tempo, ampliam-se 
não só os diferenciais da assistência mas, concomitantemente, 
produz-se uma universalização capenga. Apenas como exemplo: 
o regime militar, ao instituir o FUNRURAL, incorporou mais de 
cinco	milhões	de	beneficiários,	beirando	um	salário	de	indigência,	
sem	que	se	alterassem	os	mecanismos	básicos	de	financiamento	e	
controle, propiciando, assim, o aumento de relações clientelísticas 
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e predatórias por parte de proprietários rurais, políticos, burocratas 
e sindicalistas.
O mesmo pode ser dito a respeito dos chamados Fundos Sociais 
– FGTS, PIS-PASEP, FAT, COFINS (FINSOCIAL), FAS, FPAS, 
FNDE etc. – a grande maioria deles também criada durante o 
regime militar, uma fórmula engenhosa de poupança pública com-
pulsória, sob a égide de uma lógica de acumulação acelerada de 
capital.	A	justificativa	política	para	a	criação	destes	fundos,	além	
da	destinação	legal	dos	seus	recursos,	era	a	de	financiar		programas	
sociais de manutenção de renda ou de políticas compensatórias. 
À medida que se submeteram às pressões lobistas e corporativas, 
desviou-se substantivamente a destinação dos seus recursos para 
subsidiar	financiamentos	a	corporações	privadas,	tornando-se	al	vos	
de predações fraudulentas e ilegais. Estes fundos seriam basi ca-
mente	redistributivos,	não	fosse	a	destinação	final	dos		mesmos.
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – ilustra 
muito bem esta trajetória. Criado como uma espécie de seguro do 
trabalhador	desempregado,	substituindo	a	estabilidade	pela	flexi-
bilidade	do	mercado	de	trabalho	e,	ao	mesmo	tempo,	financiando	
a política habitacional através do Banco Nacional de Habitação, 
inclusive	a	habitação	popular,	o	 fundo	acabou	por	financiar	 as	
grandes empresas da construção civil na produção de grandes 
obras de infra-estrutura urbana, cujo caráter oligopólico favore-
cia à predação, além de subsidiar – portanto, mais predação – a 
moradia de estratos altos e médios da população. Os projetos de 
habitação popular fracassaram. A herança do BNH foi um rombo 
astronômico nas contas do governo pois, ao ser extinto na década 
passada,	fez	com	que	o	fiador	dos	créditos	do	Banco	–	o	governo	
federal – assumisse as enormes dívidas contraídas com os agentes 
financeiros	privados	do	chamado	Sistema	Financeiro	de	Habita-
ção. A reorientação na política habitacional deveu-se, em grande 
parte, ao mecanismo decisório dentro do qual a participação das 
grandes empreiteiras da construção civil preencheu, com seus 
interesses, o espaço de prováveis alternativas políticas. Enquanto 
os programas de  habitação popular encontram-se restritos a ações 
localizadas	e	residuais,	o	FGTS	continua	financiando	a	produção	
de obras públicas pesadas, como as de saneamento básico, onde o 
cartel de preços montado quase sempre pelas mesmas empreiteiras 
continua sua ação predatória (AzEVEDO, ANDRADE, 1982; 
MARICATO, 1987).
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É mister, portanto, fazer um rápido relato histórico dos processos 
que moldaram esta institucionalidade anti-poliárquica, princi-
palmente no âmbito da política social e, dentro desta, enfatizar 
principalmente a estruturação do sistema de proteção social, 
notadamente sua dimensão previdenciária e sanitária. Aqui, tenta-
-se explicitar os aspectos cruciais que diretamente propiciariam o 
desenvolvimento de mecanismos predatórios, principalmente na 
área de saúde, que se constituirá, mais a frente, em um estudo de 
caso particular da predação.

A estruturação oligopólica  
da política social brasileira
A origem do sistema de proteção social brasileiro já permite ante-
ver que a lógica que permeará toda a sua estruturação posterior é a 
lógica da regulação da acumulação capitalista, expressão cunhada 
por Santos com o objetivo de confrontar as políticas regulatórias 
surgidas nos anos 30 quando, segundo este autor, ocorre uma 
mudança	na	percepção	das	elites	sobre	o	significado	da	política	
social, diferente do sentido atribuído a esta pela Lei Elói Chaves, 
de 1923. Esta lei percebia a política social como um sentido de 
compensação oriundo de acordos livres entre empresários e tra-
balhadores. Portanto, era uma lei típica da mentalidade liberal e 
do laissez-faire.
Desse modo, segundo aquele autor, o que a Revolução de 30 pro-
piciou, ao remontar o pacto entre as elites, minimizando o poder 
das tradicionais oligarquias, foi a criação de um novo espaço ide-
ológico distinto daquele preenchido pelo laissez-faire, de maneira 
que o intervencionismo estatal na vida econômica e social fosse 
compatível com a noção de se promover uma ordem fundamen-
talmente capitalista. Assim, a política social tornava-se, também, 
um instrumento compatível com a promoção daquela ordem, não 
o que a ameaçava (SANTOS, 1979, p. 74-80).
Data de 1923, também, a criação das primeiras Caixas de Apo-
sentadorias e Pensões - Caps – e eram elas que produziam e ad-
ministravam benefícios previdenciários e assistência médica aos 
seus associados. Desse modo, além de aposentadoria por tempo 
de serviço, velhice e invalidez, pensões de dependentes e auxílio 
de funeral, as Caps também encarregavam-se da assistência mé-
dica, notadamente serviços ambulatoriais. De qualquer modo, a 
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proteção previdenciária possuía este caráter mais abrangente que 
incluía o atendimento médico, embora precário. A partir de 1926, 
porém, houve as primeiras experiências de atendimento hospitalar 
patrocinadas pelas Caps, às vezes montando suas próprias unida-
des hospitalares ou até terceirizando estes serviços. Enquanto em 
meados dos anos 20 os gastos com atendimento médico chegaram 
a	50%	dos	dispêndios	totais	das	Caps,	uma	diminuição	significa-
tiva destes serviços, e a tentativa de transformá-los em benefícios 
exclusivamente securitários, caracteriza a orientação inaugurada 
a partir dos anos 30 (VIANNA, 1989, p. 3-4).
O início da política social brasileira, nos anos 30, pode ser vista 
como uma extensão da cidadania regulada, conceito formulado 
também	por	Santos.	Cidadania	regulada	significa	que	a	eleição	para	
o status	de	cidadão	se	dá	através	de	um	sistema	de	estratificação	
ocupacional	 definido	por	 lei	 e	 que	 se	 amplia	 controladamente	
através	de	mecanismos	regulatórios	das	novas	profissões	ou	ocu-
pações. O processo de incorporação gradual de novos segmentos 
não pressupõe, por sua vez, a existência de qualquer valor subja-
cente de direito social, pelo fato de ser membro desta comunidade 
política.	Ao	contrário,	ao	membro	da	comunidade	sem	profissão	
ou	ocupação	definida	e	regulamentada,	pode-se	atribuir	o	adjetivo	
de pré-cidadão. São pré-cidadãos neste período, por exemplo, os 
trabalhadores rurais e os empregados domésticos urbanos (SAN-
TOS, 1979, p. 75).
É importante assinalar, também, que, antes de 1930, a unidade 
básica de proteção securitária e médica dava-se no âmbito das 
empresas, ou seja, as Caps possuíam certa autonomia vis-à-vis à 
regulação estatal, já que eram dirigidas por um conselho de admi-
nistração, com representação empresarial e trabalhista, cabendo 
ao	Estado	a	tarefa	fiscalizadora.	Após	1930,	a	unidade	de	proteção	
básica	parece	ser	a	categoria	profissional	dos	beneficiários,	trans-
cendendo, assim, o território da empresa. Este modelo de incor-
poração	funcional	ou	profissional,	ao	 invés	da	 incorporação	de	
beneficiários	por	estarem	vinculados	a	uma	determinada	unidade	
empresarial,	obviamente	flexibilizou	e	ampliou	o	sistema,	embora	
a incorporação tenha permanecido, no fundamental, segmentada 
(VIANNA, 1989, p. 8-10).
Os aspectos relevantes, neste período, seriam, portanto, três. O 
primeiro deles é a gradual e crescente dimensão corporativista na 
produção de políticas sociais, iniciada até mesmo a partir das Caps 
que, apesar de terem como unidade territorial básica de ação pre-



123

videnciária e médica uma determinada empresa, já pressupunham 
uma	configuração	a	partir	de	categorias	profissionais	e	funcionais.	
Além disso, possuíam um inusitado status jurídico, qual seja, eram 
entidades de direito público e ao mesmo tempo autônomas. Tal 
autonomia,	entretanto,	era	fiscalizada	pelo	Estado	que,	em	alguns	
casos, fazia aportes de recursos a estas entidades.
Com o surgimento dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, 
os IAPs, após a Revolução de 30, fortalece-se de vez o formato 
corporativo, pois institucionaliza-se a intervenção direta do Esta-
do, através do Ministério do Trabalho, estabelecendo-se relações 
diretas entre aquele e os sindicatos trabalhistas e patronais.
Assim, em concomitância à criação do Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Marítimos (IAPM), em 1933, ao poder público 
reservou-se o direito de nomear o presidente dos conselhos deli-
berativos de todos os institutos que foram criados posteriormente, 
o que os diferencia do mecanismo anterior no tocante à escolha da 
direção. Inaugura-se, também, o regime tripartide bismarckiano, 
tanto	na	administração	quanto	no	financiamento,	já	que	os	con-
selhos eram compostos de representantes dos trabalhadores e dos 
empresários, mas agora sem eleição direta – a escolha era feita 
internamente à organização sindical – deixando-se ao Estado a 
escolha da direção do conselho, podendo esta escolha coincidir 
ou não com a dos sindicalistas.
Quanto	ao	financiamento	dos	Institutos	e	das	Caixas,	instituíra-se	
a lógica contributiva dos empregados e empregadores, acrescida 
de	aportes	financeiros	do	Estado.
O segundo aspecto relevante e simultâneo a este início corpora-
tivo refere-se à gradativa transformação dos serviços médicos e 
hospitalares que, se antes, quando produzidos pelas antigas Caps, 
possuíam uma natureza compensatória e complementar agora 
tornaram-se serviços de natureza eminentemente previdenciária 
e securitária. Entretanto, esta transformação, que foi bastante 
lenta	do	ponto	de	vista	da	incorporação	de	parcelas	mais	signifi-
cativas	de	beneficiários	aos	serviços	médicos,	acabou	por	relegar	
as atividades médicas curativas e hospitalares a uma posição 
subalterna em relação aos serviços previdenciários. Por aquelas 
serem atividades onerosas, pelo menos do ponto de vista do seu 
imediatismo atuarial, passaram a apresentar uma retração nos 
seus gastos em relação ao total de dispêndios dos Institutos e das 
Caixas. Estabeleceram-se tetos legais máximos para os dispêndios 
com atendimento médico podando-se, assim, qualquer possibili-
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dade de maior abrangência nesta área; subordinaram-nos à lógica 
contributiva e, conseqüentemente, acumulativa. Ao mesmo tempo, 
configuraram-nos,	como	seletivo	e	segmentado,	do	ponto	de	vista	
do atendimento.
A	área	federal	específica	da	Saúde	permaneceu	tradicionalmente	
afeita às ações sanitárias de prevenção epidemiológica, de modo à 
parte, embora tais ações tivessem um caráter muito mais universal 
e indivisível do que uma medicina previdenciária, tal como a que 
produziam os Institutos e Caixas de Aposentadorias. O fato de as 
atividades sanitárias produzidas diretamente pelo governo federal, 
de 1930 até 1953, terem permanecido, no organograma ministerial, 
como uma subárea do Ministério da Educação, denominada de 
Departamento Nacional de Saúde e Assistência Médico-Social, 
reflete	 a	 subalternidade	 concedida	 a	 elas	 por	 parte	 do	Estado.	
Já, então, tais ações perdiam terreno, em termos de gastos, para 
a institucionalidade da medicina previdenciária, segmentada e 
seletiva. Somente em 1953, criou-se o Ministério da Saúde. Mas, 
mesmo a partir daí, as ações diretas e universalistas, muitas de 
caráter preventivo sob a forma de serviços e campanhas sanitárias, 
foram impedidas de crescer, pois dependiam fundamentalmente de 
financiamento	de	caráter	fiscal	e	tributário,	ao	invés	do	financia-
mento contributivo típico da medicina curativa e previdenciária.
Existe a hipótese de que também, dado o baixo grau de organização 
coletiva das massas populares, inclusive as do interior do País, as 
pressões para uma ação mais universalista, incluindo as ações da 
medicina ambulatorial e hospitalar, sobre o governo federal, eram 
muito tênues (DRAIBE, 1988, p. 66-69).
Agora pode-se introduzir o terceiro importante aspecto da consti-
tuição do formato institucional da política social brasileira, neste 
período, e cujo impacto perdura até hoje. Trata-se do modo como 
se inauguram os procedimentos de intervenção e de oferta de 
benefícios na ponta, para além da incorporação seletiva e segmen-
tada da clientela. Tem-se, assim, uma segmentação operacional 
dos serviços, inclusive permitindo a compra de serviços médicos 
de terceiros para satisfazer determinado tipo de clientela. Desse 
modo, a política social brasileira começa a se estruturar a partir de 
subsistemas de serviços diferenciados, com incorporações também 
segmentadas. À maior incorporação de categorias correspondia a 
maior diferenciação interna dos Institutos em termos dos planos 
de benefícios. Desse modo,
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[...]o poder de pressão exercido por cada um dos diferentes 
grupos sociais gradativamente atendidos se deu não tanto para 
reivindicar benefícios, senão para conseguir um esquema de 
proteção melhor do que o dos demais. Vale dizer, instalou-se a 
competição	entre	as	categorias	profissionais	com	vistas	à	con-
quista de privilégios; competição estimulada pelo Estado, que 
efetivamente	distribuía	benefícios	desiguais,	estratificando,	sob	
seu controle, a clientela previdenciária. O resultado foi duplo: 
de um lado, um conjunto confuso de leis e normas de operação 
e uma variedade de padrões de proteção (o que se manifestava 
sensivelmente na assistência médica); de outro, uma clientela 
hierarquizada, prisioneira das mediações corporativas interposta 
à barganha política e incapaz de uma atuação reivindicatória 
coesa com vistas ao alcance de melhorias no sistema (VIANNA, 
1989, p. 10-11).

A permanência deste modelo institucional, ao longo dos anos 30 
e 40 , não vai sofrer nenhuma ameaça com a volta da democracia, 
em 1945, com a queda de Getúlio Vargas. O Estado Novo varguista 
havia aprofundado e fortalecido um certo modelo de intermedia-
ção corporativa que, além de produzir a Consolidação das Leis 
do Trabalho, em 1943, consolidou o modelo dos IAPs gerido 
pela parceria entre Estado e sindicatos. Convém registrar que, 
no segundo governo Vargas, em 1953, agora sob a normalidade 
democrática,	completa-se	a	unificação	das	Caps	remanescentes,	
a dos ferroviários, criando-se a CAPFESP, nos mesmos moldes 
dos outros institutos. Assim, o sistema estava agora constituído 
por sete grandes institutos, cobrindo a maioria dos trabalhadores 
urbanos, pelo menos grande parte do setor formal da economia, 
isto é, os portadores da carteira de trabalho e inscritos na CLT ou, 
então, ligados ao setor público: marítimos (IAPM), comerciários 
(IAPC), bancários (IAPB), industriários (IAPI), empregados de 
transportes e cargas (IAPETEC), servidores públicos da União 
(IPASE) e, agora, ferroviários e empregados em serviços públicos 
(IAPFESP). 
Portanto, este formato institucional básico atravessará incólume 
toda a década de 50, deixando de fora da sua cobertura os subem-
pregados,	desempregados,	autônomos,	enfim,	o	grande	contingente	
do setor informal urbano, além de todo o contingente de traba-
lhadores rurais. Dados de 1948 mostram que as 30 Caps e os 6 
IAPs até então existentes cobriam 3 milhões de segurados ativos, 
158.800 aposentados e 171 mil na categoria dos dependentes 
(SANTOS, 1979, p. 32). 
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A Lei Orgânica da Previdência Social de 1960 termina por padro-
nizar e uniformizar os mecanismos administrativos, contratuais 
e	de	financiamento	dos	IAPs,	embora	tais	mecanismos	tivessem	
que manter alguns direitos adquiridos dos seus segurados. Desse 
modo,	a	LOPS	não	produziu	nenhum	conflito	mais	sério,	favo-
recendo inclusive o mecanismo centralizador a ser ativado pelo 
regime militar a partir de 1964.
A constituição do Instituto Nacional de Previdência Social – 
INPS – em 1966, durante o governo Castelo Branco, dá-se pela 
unificação	 de	 todos	 os	 IAPs	 anteriores,	 englobando	 ainda	 os	
programas dos Serviços de Assistência Médica Domiciliar e de 
Urgência – SAMDU – e do Serviço de Alimentação da Previdência 
Social	–	SAPS.	O	que	é	relevante	neste	processo	é	que	a	unificação	
só se dará sob os auspícios de um novo ciclo autoritário na vida 
política brasileira.
Para além dos propósitos de solucionar a uniformização e am-
pliação	dos	benefícios	sociais,	pretende-se	uma	utilização	finan-
ceira	mais	eficaz	que	 responda	aos	anseios	de	um	processo	de	
acumulação capitalista ainda mais rápido, objetivos sempre subja-
centes na defesa da integração e centralização do sistema. Sa be-se 
que os mecanismos contributivos da seguridade são uma poupança 
compulsória	 nada	desprezível.	 Já	 nesta	 época,	 confirmando	 tal	
importância,	as	transferências	de	origem	fiscal	do	governo	para	a	
presidência	eram	insignificantes	(às	vezes	nenhuma),	uma	vez	que	
o	sistema	previdenciário	se	autofinanciava	pelo	regime	bipartite	
(empregados e empregadores), ao invés de pelo tripartite (com o 
aporte	de	recursos	fiscais	e	orçamentários	do	governo).
Além	dessa	dimensão	econômica	justificando,	nos	discursos,	a	cen-
tralização dos recursos e benefícios, existe outra de fundamental 
importância,	que	é	de	natureza	política:	unificar	e	centralizar	sig-
nificaria	neutralizar	a	liderança	das	corporações	trabalhistas	com	
suas fortes articulações de interesses junto aos Institutos, partidos 
políticos no Congresso, principalmente o PTB, e, naturalmente, 
neutralizar as lideranças de esquerda à testa dos sindicatos, com 
fortes vínculos com a burocracia do Ministério do Trabalho ( 
DRAIBE, 1988, p. 62-63).
O meio sindical e trabalhista resistiu ferrenhamente, e tais resis-
tências devem-se ao fato de que, até o início dos anos 70,
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[...]o sistema previdenciário, pelas suas relações com os sindica-
tos, de um lado, e com as burocracias do Ministério do Trabalho, 
de outro, e pelas conhecidas relações diretas da burocracia 
sindical com o Ministério, tal sistema, como dizíamos, operava 
através de fortes processos clientelísticos, manipuladores e con-
troladores das classes trabalhadoras além, é claro, de ter visto, 
sob a forma fragmentada como se compuseram, cristalizar fortes 
interesses	 corporativos	 de	 categorias	 profissionais	 que	 viam	
na	unificação	ameaça	a	privilégios	e	benefícios	 já	alcançados	
(DRAIBE, 1988, p. 63)

Enfim,	 trata-se	de	desmantelar	a	 intermediação	corporativa	an-
terior, ainda um subproduto do getulismo, mas utilizando parte 
de remanescentes burocracias com traços tecnocráticos e apa-
rentemente apolíticas, para a constituição do INPS. Mas, agora, 
o	beneficiário	da	seguridade	não	é	mais	aquele	cidadão	membro	
do sindicato que o incorporou aos benefícios, mas sim membro 
do Estado (do INPS), que prescinde do sindicato para conceder-
-lhe e regular-lhe a cidadania. A intermediação que se instituiu 
dá-se através do filtro administrativo da burocracia trabalhista e 
previdenciária. O regime autoritário também elege seletivamente 
os grupos de pressão que terão acesso privilegiado ao processo 
decisório intraburocrático. 
Por	outro	 lado,	 a	unificação	e	 centralização,	via	 INPS,	 signifi-
cou, outrossim, um alto grau de continuidade nas características 
dos benefícios concedidos pelos antigos institutos e em alguns 
procedimentos no tocante à assistência médica previdenciária. 
Procedimentos como a compra de serviços médicos produzidos 
por unidades e grupos empresariais privados permanecerão como 
herança do formato anterior.
Tais procedimentos foram consagrados nas discussões que deram 
origem ao Plano Nacional de Saúde – PNS – de 1968, onde um pe-
sado lobby privatista, favorecido pela ausência de pressões do sin-
dicalismo	trabalhista,	logrou	completa	influência	na	produção	do	
documento	final	daquele	Plano.	O	PNS	explicitava	uma	repartição	
nítida de funções entre as que seriam propriamente governamentais 
– preconizava-se que os órgãos públicos seriam responsáveis pelas 
ações ditas coletivas de saúde – e as ações típicas da área privada 
(todo o tipo de assistência médica individualizada, hospitalar e 
ambulatorial). O Plano ainda previa a participação dos usuários 
nos custeios médicos, deixando a gratuidade apenas para os in-
digentes. Instituiu-se, ainda, um mecanismo de descentralização, 
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mas não universalista no sentido do Sistema Único de Saúde atual, 
posto que operado através das chamadas comunidades de saúde 
locais, criadas como personalidades jurídicas de direito privado, 
encarregadas de operar o atendimento médico. Finalmente, adotou-
-se o regime de livre escolha, que determinava o pagamento dos 
honorários médicos em função da quantidade dos atos médicos.
O impacto do lançamento do PNS, principalmente no meio mé-
dico, dependendo do grupo a que os médicos pertenciam e a que 
orientação	programática	sobre	a	atividade	sanitária	se	filiavam,	foi	
de controvérsia e polêmica. Não tardou o surgimento de enormes 
reações negativas. Como o Plano foi patrocinado pela direção 
burocrática	do	Ministério	da	Saúde,	conflitou-se	com	grupos	buro-
cráticos do INPS, que cedo manifestaram-se em desacordo com a 
possibilidade de que transferências de recursos deste instituto para 
financiar	ações	do	Plano	acarretassem	problemas	atuariais	internos.
O discurso privatista e curativista do Plano mobilizou os segmen-
tos alinhados com a política sanitarista e preventiva, dentro do 
próprio Ministério da Saúde, para combatê-lo. Assim, a rejeição 
ao Plano dava-se, primeiramente, dentro da própria burocracia 
governamental (LUz, 1979, p. 128-136).
Várias organizações médicas também se mostraram refratárias, 
ao mesmo tempo em que alguns sindicatos médicos e trabalhistas 
manifestaram explicitamente o seu desacordo. Com o surgimento 
de várias denúncias de irregularidades nos projetos piloto do Plano, 
além	de	críticas	à	sua	eficácia,	este	acabou	perdendo	legitimidade	
e foi sendo aos poucos neutralizado e abandonado.5

Mas, conforme a interpretação de uma analista,
[...]se morreu enquanto atividade, o PNS permaneceu vivo atra-
vés de três criaturas que nos anos seguintes crescem e tomam 
conta da atenção médica previdenciária no país: os convênios 
com hospitais, clínicas e laboratórios; os pagamentos por unida-
des	de	serviço	médico	e,	finalmente,	com	a	expansão	dos	postos	
de ambulatórios do INPS e o crescimento contínuo da demanda 
de	serviços	médicos,	a	extensão	das	filas	de	segurados	à	espera	
de consultas (LUz, 1979, p. 137).

Apesar do fracasso na implementação do PNS, de 1968, a nova re-
forma	do	sistema	de	proteção,	de	1977,	confirmará,	principalmente	
com relação aos serviços médicos previdenciários, aquilo que já 
vinha de longa data em operação, ou seja, a concomitância de duas 
modalidades de intervenção: uma intervenção direta para produzir 
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assistência médica, através de órgãos públicos, autárquicos ou fun-
dacionais; e uma intervenção mediante a complementariedade dos 
convênios entre o INPS, empresas e entidades médicas privadas. 
Esta segunda modalidade de intervenção foi, de fato, generalizada 
a partir do chamado Plano de Pronta Ação da Previdência Social, 
de setembro de 1974.
Mas	o	 primeiro	 convênio	médico	 já	 havia	 sido	firmado	 antes	
mesmo do surgimento do INPS, em 1966. Ele foi assinado entre 
o Instituto dos Industriários e a Volkswagen, em São Paulo, em 
1964. Neste, e nos outros convênios que seguiram seus passos, 
obedecia-se à orientação de que os empregadores deveriam assu-
mir, também, a responsabilidade pelo atendimento médico de seus 
empregados. Entretanto, o custeio daquele programa baseava-se 
em	subsídio	fiscal,	mensal,	correspondente	a	2%	do	total	da	fo-
lha de salário da empresa, isto é, a empresa recebia do IAPI tal 
quantia para ajudar a cobrir suas despesas com funcionários. O 
comportamento do IAPI é explicável pelo fato de ser, na ocasião, 
o instituto que menos gastava com a assistência médica de seus 
segurados. O fato é que este modelo se generalizou e foi incorpo-
rado pelo INPS, consolidando, assim, a parceria entre o dinheiro 
público e assistência médica privada. Com o INPS, o subsídio foi 
aumentado para 5% sobre o maior salário mínimo vigente no País, 
multiplicado pelo número de empregados da empresa. Em 1967, 
o subsídio subiu para 5,2% sobre o maior salário de referência, 
por cada empregado.
O modelo de convênios, aparentemente, universalizava o atendi-
mento médico. Na verdade, ele reproduz a estrutura concentrada 
e oligopolizada da economia brasileira. Assim, só as grandes em-
presas ofereciam um atendimento razoável aos seus empregados. 
Os trabalhadores das pequenas e médias empresas, além da grande 
massa de trabalhadores do setor informal urbano, os autônomos, 
os empregados domésticos e os trabalhadores rurais, estavam 
excluídos do modelo. Além disso, dentro do próprio modelo, a 
qualidade do serviço médico era hierarquizada de acordo com o 
nível de renda. Tudo isto recebendo subsídios de um órgão público 
que	afirmava	ser	de	caráter	 securitário	e	contributivo,	portanto	
alheio ao atendimento universal.
O fato é que este modelo incentivou o crescimento dos chamados 
grupos médicos, medicina de grupo, cooperativas médicas ou 
empresas médicas, que tornaram-se especializadas em vender tais 
serviços às empresas e, indiretamente, ao INPS. Um processo de 
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terceirização e privatização na medicina curativa, hospitalar e 
ambulatorial (MELLO, 1977, p. 249-257).
A reforma que virá na década de 70 incorporará, de vez, a ação 
médica complementar privada, através de convênios ou compra 
de serviços e bens de empresas médicas, além da contratação de 
unidades hospitalares privadas. Estava plantado um dos eixos bási-
cos de atuação do futuro Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social – INAMPS. O outro eixo seria constituído 
de unidades ambulatoriais e hospitalares do próprio governo. 
Confirma-se,	também,	uma	separação	nítida	de	funções	no	âmbito	
da	própria	estrutura	ministerial:	o	Ministério	da	Saúde	ficará	com	
as ações de medicina preventiva e sanitária, ao passo que o novo 
Ministério da Previdência e Assistência Social incumbir-se-á da 
medicina curativa, ambulatorial e hospitalar.
O Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – SINPAS 
– foi produto de um novo impulso centralizador ocorrido em 1977, 
durante o governo Geisel. Criou-se um sistema previdenciário 
único, gerido por um ministério particular, o MPAS, organizado a 
partir de sete unidades básicas, cada órgão com uma função espe-
cífica.	Constituíam	o	SINPAS:	duas	empresas	públicas,	a	Central	
de Medicamentos (CEME) e a DATAPREV, serviços de informá-
tica; duas fundações, a Legião Brasileira de Assistência (LBA) e 
a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor (FUNABEM); e 
três autarquias, INPS, benefícios sociais, INAMPS, assistência 
médica, e IAPAS, arrecadação e pagadoria. 
Este macrossistema foi responsável por uma espetacular expan-
são e universalização dos programas sociais, embora tivesse 
sido incapaz de eliminar os processos de incorporação seletiva e 
atendimento segmentado herdados das estruturas anteriores. Em 
meados dos anos 80, a cobertura, em vários benefícios, alcançou 
a casa de 100 milhões de pessoas (75% da população, inclusive 
rural),	financiada	por	uma	massa	de	contribuintes	de	cerca	de	25	
milhões de pessoas (90% da população economicamente ativa). 
Só a título de comparação, em 1963, a massa de contribuintes 
correspondia apenas a 23% da PEA – População Economicamente 
Ativa (DRAIBE, 1988, p. 65).
Com exceção de grande parte do universo constituído pela popu-
lação	rural,	ligada	anteriormente	ao	FUNRURAL,	e	dos	benefici-
ários do programa de Renda Mensal Vitalícia, que não contribuem 
para	a	Previdência,	o	financiamento	deste	megassistema	repousa	
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nas contribuições baseadas na folha de salários. Este modelo 
contributivo	impede	qualquer	mecanismo	eficaz	de	redistribuição	
de renda, além de estar submetido aos movimentos cíclicos de 
expansão e retração da economia. O máximo que se pode obter, 
a	partir	deste	modelo	de	financiamento,	são	realocações	de	renda	
de caráter horizontal, dentro de determinados estratos socioeconô-
micos. É verdade que há uma redistribuição de contribuintes para 
beneficiários	não-contribuintes,	com	relação	à	seguridade.	Mas,	
mesmo aqui, os flat benefices – a idéia de uma renda mínima para 
todos	–	são	tão	insignificantes,	que	é	difícil	se	admitir	uma	transfe-
rência de renda. Por outro lado, os programas compensatórios de 
caráter	assistencial	financiados	pelo	sistema	(LBA,	FUNABEM)	
são apenas custos marginais, impactando apenas sobre o último 
degrau da miséria social.
Em outras palavras, a despeito da magnitude e amplitude do Siste-
ma, este não fez mais do que carimbar a perversa distribuição de 
renda do País, além de manter a estrutura segmentada e privilegia-
da da institucionalidade anterior. A regressividade do sistema 
também	se	manifesta	no	mecanismo	de	financiamento,	a	folha	de	
salário. O fato de se instituir um teto máximo de contribuição e 
estabelecer alíquotas quase iguais para as diversas faixas de  renda 
termina por produzir iniqüidade social. Um trabalhador de  salário 
mínimo certamente contribuirá com cerca de 9%, ao passo que um 
que ganhe 50 salários mínimos, contribuindo com uma alíquo ta 
de 10%, devido ao teto máximo – por exemplo, de 10 salários – 
contribuirá com apenas 2%. Os empresários contribuintes, por 
sua vez, traduzem suas contribuições diretamente em custos das 
suas empresas, repassando-os, automaticamente, para os preços. 
Mas	isto	não	significa	que	a	eliminação	do	teto	de	contribuição	para	
assalariados de rendas maiores, sem alterar a base de incidência 
para a contribuição previdenciária – tributação sobre uma folha 
de salário com alta concentração de trabalhadores nos estratos 
de renda inferiores – iria produzir, necessariamente, uma maior 
progressividade do sistema, pois estudos focalizando a década 
de 80 já demonstravam a inexpressividade da eliminação do teto 
de contribuição previdenciária para produzir receita adicional e 
equalizar um pouco mais os benefícios. A tentativa de se tornar 
menos desiguais os benefícios implicaria em romper com a lógica 
contributiva e contratualista que legitima o sistema vigente, com 
altos custos políticos (DAIN, 1988, p. 215-230).
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Sabe-se que o caráter regressivo do sistema só pode ser neutra-
lizado,	em	parte,	a	partir	de	programas	financiados	por	recursos	
fiscais	diretos,	que	incidam	não	só	sobre	a	renda,	mas	principal-
mente sobre o patrimônio e o lucro. Mas aqui é necessária uma 
ressalva:	recursos	fiscais	deveriam	financiar	programas	de	caráter	
mais indivisíveis, como saúde e educação, os chamados bens 
meritórios, concedidos universalmente a toda a população, como 
também	financiar	programas	compensatórios	de	manutenção	de	
renda ou programas de renda mínima, a fundo perdido. 
É verdade que as decisões centralizadoras e tecnocráticas do regi-
me	militar	previram	a	instituição	de	mecanismos	de	financiamento	
de programas sociais que, a princípio, poderiam corresponder a 
estes propósitos redistributivos. Os Fundos Sociais, que na sua 
maioria	foram	criados	pelos	governos	militares,	eram	justificados	
por este caráter. Entretanto, dado o acesso diferenciado e oligopoli-
zado à utilização de tais fundos, além de submetê-los, na verdade, 
à lógica da acumulação e da poupança compulsória, acabou por 
neutralizar quaisquer perspectivas de redistribuição de renda da-
queles fundos, além de transformá-los em alvos preferenciais para 
o processo de predação das rendas públicas, conforme o conceito 
utilizado neste trabalho.
Desse modo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
– de 1966, o Plano de Integração Social e o Plano de Assistência 
ao Servidor Público – PIS/PASEP – de 1970, o Fundo de Inves-
timento Social – FINSOCIAL – de 1982, para citar talvez os três 
mais	importantes,	que	objetivavam	financiar	um	amplo	leque	de	
políticas sociais, foram submetidos ao redirecionamento dado aos 
seus gastos pelos clientes que lhes vendiam bens e serviços. Isto 
é, acabaram prisioneiros dos seus predadores. A responsabilidade 
disto pode ser atribuída à gestão tecnocrática que quase sempre 
favoreceu mecanismos de intermediação de interesses intrabu-
rocráticos, onde se elegem os agentes que farão uso dos	finan-
ciamentos na implantação dos serviços, ou seja, excluem-se das 
decisões ou os donos formais dos fundos – como os trabalhadores, 
por exemplo – ou a comunidade-alvo dos programas.
Segundo Dain, a enorme heterogeneidade e desigualdade sociais 
particularizariam a problemática brasileira com relação à crise 
do	financiamento	fiscal	 do	Estado	 e,	 em	decorrência	 disto,	 às	
configurações	estruturais	que	passariam	a	minar	a	capacidade	de	
implementação de políticas públicas para a reversão do caráter 
heterogêneo e desigual de nossa sociedade.
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E	ainda,	a	crise	fiscal	brasileira	foi	agravada	a	partir	do	estran-
gulamento da entrada de capitais externos, decorrente da crise 
internacional	de	1973/1974.	Desde	então,	cobrindo	todo	o	final	
da	década	de	70,	e	entrando	pelos	anos	80,	as	finanças	públicas	
passaram a exercer o papel de ajuste e adaptação para um am-
biente	de	subfinanciamento.	Entretanto,	este	ajuste	foi	se	dando	
através de um processo crescente de privatização do Estado, já 
que	a	política	fiscal	foi	sendo	usada	para	a	manutenção	do	lucro	e	
da renda dos setores privados. De que modo? O Estado, por meio 
de transferências via preços e subsídios à produção, além de uma 
política	creditícia	altamente	subsidiada	e	financiada	por	títulos	da	
dívida	mobiliária	gerida	de	forma	autônoma,	acabou	por	beneficiar	
os mesmos grupos dos quais se isentou a incidência de tributos. 
Isto é, ocorria uma transferência indireta da receita tributária para 
encargos	não-orçamentários,	ou	seja,	para	encargos	financeiros.	
Além disso, os riscos cambiais e a conta da dívida externa foram 
sendo estatizados. 
Dain insiste ainda que, caso se acrescente a este cenário a ele-
vação da taxa de juros (os custos da dívida), juntamente com o 
crescimento do estoque da dívida mobiliária interna, os riscos de 
financiamento	do	capital	privado	interno	praticamente	desapare-
ceram, pois foi assumido pelo Estado às custas da deterioração 
do	financiamento	público	e	da	perversão	financeira	do	orçamento	
fiscal.
Ora, se ao estreitamento da base tributária, devido à crise, 
acrescentou-se	o	uso	privado	das	receitas	fiscais	do	Estado,	foi	
inevitável	que	as	políticas	sociais,	fundamentalmente	financiadas	
por aquelas receitas, se ressentissem duplamente: pela crise da 
receita tributária, em particular, e pela transferência, via sistema 
financeiro,	 de	 parte	 daquela	 receita	 para	 os	 grupos	 capitalistas	
(DAIN, 1988, introdução).
Nesta situação, como pensar em se produzir políticas redistribu-
tivas para os estratos sociais mais baixos? Para alguns setores 
protegidos,	a	inflação	garante	certas	compensações,	mas	para	as	
receitas	tributárias	a	inflação	é	sempre	corrosiva.	As	tentativas	de	
se recompor as receitas via aumentos da carga tributária, naquela 
situação,	acabariam	por	deslegitimar	o	fisco,	pois	sabe-se	da	fun-
damental	contribuição	dos	assalariados	para	a	receita	fiscal.	Os	
assalariados,	afetados	cruelmente	pela	inflação,	não	suportariam	
uma carga ainda mais excessiva sobre seus salários. Desse modo, 
a	área	fiscal,	o	espaço mais democrático para a implementação 
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das políticas sociais com algum impacto redistributivo, foi pro-
fundamente	sacrificada	(DAIN, 1988, p. XV).
Neste	ambiente	de	escassez	fiscal,	uma	parte	ainda	era	negociada	
sob a forma de transferências para outras esferas administrativas 
subnacionais, estados e municípios. Estas transferências se davam, 
e ainda se dão, em moldes clientelísticos e assistencialistas. Além 
disso, insiste Dain,

[...]a lógica política da acomodação de interesses não garante 
a	eficiência	ou	eqüidade,	frustrando,	ainda	mais,	o	já	reduzido	
espaço para correção de desequilíbrios sociais no Brasil (DAIN, 
1988, p. XVI).

Desse modo, esta situação de enorme desigualdade e heteroge-
neidade social implica admitir-se que as políticas sociais desem-
penham um papel estratégico fundamental na redistribuição da 
renda	e	dependem,	basicamente,	de	política	fiscal.	Entretanto,	ao	
se atrelar as políticas sociais a esquemas exclusivamente contribu-
tivos – como no caso da Previdência Social – e não se reestruturar 
os	mecanismos	de	financiamento	fiscal,	alterando	a	sua	base	de	
incidência, a política previdenciária simplesmente continua a 
reproduzir a estrutura de renda. Já as outras políticas sociais – de 
recomposição de renda ou serviços meritórios (saúde e educação, 
por exemplo) – perdem sua capacidade de função redistributiva e 
se transformam em políticas para a pobreza, e não para cidadãos, 
confundindo a universalização de serviços precários com eqüidade. 
E ainda, na ausência de uma redistribuição dos encargos tributários, 
defronta-se com o uso predador dos gastos, seja pela privatização 
através	de	mecanismos	financeiros,	creditícios	e	fiscais,	seja	pela	
apropriação clientelística dos fundos públicos.
O regime militar começa a mostrar sinais de esgotamento ao iniciar 
a década de 80 em parte devido aos constrangimentos externos 
de	uma	pesada	dívida	decorrente	do	abundante	fluxo	financeiro	
de fora, que ajudou, a princípio, a manter as taxas históricas de 
crescimento econômico, ao longo dos anos 70. Com a altíssima 
elevação das taxas de juros externas e com problemas na balança 
de pagamentos, o regime começa a perder, assim, um dos pilares da 
sua já precária legitimidade. No plano político interno, articulam-
-se forças autônomas – novo sindicalismo, nova reaglutinação 
partidária – em direção à ordem democrática.
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A Lei da Anistia, com a volta das lideranças políticas exiladas, as 
eleições de 1982, o movimento Diretas Já, em 1983, a eleição in-
direta de Tancredo Neves, cindindo o pacto político de sustentação 
do	regime	militar,	apenas	confirmam	que	o	País	mudou.	Assim,	
a Nova República, apesar da transição negociada e relativamente 
tranqüila, nasce com um ímpeto reformista há muito tempo não-
-experimentado, principalmente com relação à questão  social. 
Na verdade, a Nova República incorporou à sua agenda reformis-
ta, toda discussão anterior, notadamente no setor de saúde que, 
desde a criação do chamado Sistema Nacional de Saúde (1975), 
vinha elaborando planos cujas orientações principais residiam no 
aprofundamento da integração dos três níveis de governo e na 
descentralização das ações sanitárias. Integração e centralização 
serão	os	termos-chave	que	definirão	o	programa	denominado	de	
Sistema	Unificado	e	Descentralizado	de	Saúde	–	SUDS,	em	1987,	
mais tarde apenas SUS. 
Incorporou	ainda,	em	seu	discurso,	talvez	refletindo	o	boom do 
associativismo comunitário surgido no País a partir da década de 
70, a percepção de que o controle do sistema e a democratização 
da seguridade e da assistência médica previdenciária passaria, 
inevitavelmente, pela participação popular, através das associações 
de moradores, de vizinhança ou conselhos comunitários.
Com esta intenção, em maio de 1986, o governo Sarney assinou 
o Decreto nº 92.701 que instituía os Conselhos Comunitários da 
Previdência Social. O objetivo central era fazer da comunidade-
-alvo	 uma	 co-partícipe	 na	fiscalização	 dos	 serviços,	 inclusive	
tentando dar-lhe acesso às informações do sistema. A experiência, 
no geral, não foi bem-sucedida. Isto deveu-se, em parte, ao fato de 
que, na ausência de uma tradição participativa das comunidades, 
os Conselhos só passavam a atuar efetivamente a partir de incen-
tivos oriundos da própria agência estatal ou de seus funcionários, 
notadamente os médicos do serviço público. Estes, na verdade, 
necessitavam mobilizar a população local, para levar ao conheci-
mento público as precárias condições existentes em seus postos 
de serviços (VIANNA, 1989, p. 26-31).
Aqui já se antevê a enorme tarefa para a institucionalidade demo-
crática. Experimentos participativos na ponta dos serviços são, em 
si	mesmos,	uma	estratégia	positiva,	mas	insuficiente.	O	fracasso	
é conseqüência, sobretudo, da falta de canais participativos em 
níveis intermediários, inclusive na circunscrição municipal. Os 
parlamentos locais e as organizações partidárias municipais ainda 
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tateiam em estabelecer vínculos mais dinâmicos, não necessa-
riamente clientelísticos, com as representações comunitárias. As 
lideranças destas, por sua vez, apenas ensejam uma aprendizagem 
em termos de grupos de pressão e de agentes lobistas no sentido 
de reorientar os gastos municipais em direção às suas demandas. 
Os vínculos entre o poder público e a representação comunitária, 
na maioria das vezes, têm sido feitos a partir de iniciativas do 
executivo municipal, muito raramente pelos canais de represen-
tação partidária e parlamentar. Isto é explicável, na proporção em 
que a mobilização comunitária pelos Conselhos, como ensina a 
lógica da ação coletiva, só ocorrerá à medida que os incentivos e 
benefícios obtidos desta ação superem os custos da participação.
Por outro lado, além da democratização na ponta, a rede decisória 
logo acima, ou seja, as burocracias dos serviços e os mecanismos 
intraburocráticos locais também precisam submeter-se a processos 
regulatórios e poliárquicos mais transparentes.
Uma das análises mais próximas dos propósitos deste trabalho – a 
caracterização de um formato institucional relativamente estável, 
ao longo do tempo, que favoreceria o processo predatório na po-
lítica social – encontra-se em Melo (1993, p. 119-163).
Segundo este autor, todo o ímpeto reformista que caracterizou o 
advento da Nova República, que se comprometia em resgatar a 
pesada dívida social herdada do anterior autoritarismo militar, 
fracassou. Isto deveu-se à ação inercial produzida pelos grupos de 
interesses associados ao status quo ex ante, somada à incapacida-
de das lideranças estratégicas da agenda reformista em produzir 
coalizões efetivas de reforma.
O fracasso das reformas seria atribuído ao padrão de recrutamento 
das burocracias públicas, ao baixo grau de organização do grupo 
reformista e à dissenção aí instaurada, à desarticulação das deman-
das	e	aos	conflitos	freqüentes	aí	surgidos.	O	diagnóstico	é	correto.
Assim, na agenda reformista da saúde pública, patrocinada 
principalmente por um grupo bastante heterogêneo denominado 
de sanitaristas, que ocupava, no espectro partidário, os espaços 
insti tucionais preenchidos principalmente pelo PMDB, PCB e 
PCdoB, marcou-se, de forma nítida, o compromisso de se apro-
fundar muitos dos objetivos formulados desde os anos 70. Este 
grupo também ocupava cargos em agências públicas ligadas à área, 
principalmente em universidades e centros de pesquisa, como a 
Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde. Desde então, 
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diagnosticara-se a necessidade de ruptura com o modelo que re-
forçava o hiato entre a medicina previdenciária curativa, ambula-
torial e hospitalar – na qual um dos eixos repousava na associa ção 
considerada perversa entre o poder público, através do INAMPS, 
e o setor privado conveniado, o que favorecia o clientelismo e o 
desperdício – e a medicina preventiva, representada pelas ações 
e programas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, que seria 
de cunho mais universalista e público (MELO, 1993, p. 130-131).
Dentro daquela agenda destacava-se, portanto, o compromisso com 
a universalização que, do ponto de vista operacional, implicava 
em descentralizar as ações sanitárias, organizando-as em nível 
municipal, a partir de mecanismos de transferências de recursos 
do governo federal para os estados e municípios. É verdade que 
a	agenda	tem	razão	do	ponto	de	vista	do	financiamento,	ou	seja,	
ao transferir recursos da União para os estados e municípios, 
independentemente	 da	 origem	fiscal	 ou	 contributiva	 daqueles	
recursos,	o	fato	é	que	eles	tornar-se-iam	puramente	fiscais	para	
as esferas inferiores de governo, neutralizando, assim, o caráter 
segmentado e comprometido das receitas contributivas típicas 
da Previdência Social. Mas isto só, como se verá, não basta para 
garantir a universalização. É preciso controlar o processo de 
transferência e alocativo.
Os reformistas intencionavam, também, rearticular as relações 
entre as agências públicas, principalmente o INAMPS, e o com-
plexo	médico-hospitalar	privado,	revendo	o	significado	dos	con-
tratos e convênios entre eles, além de proporem a transferência 
do INAMPS, da área da Previdência, para o Ministério da Saúde. 
O diagnóstico, no geral, parecia bem fundamentado, inclusive o 
produzido pelo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que 
foi aberta, na época, após denúncias de fraudes na rede conveniada.
Está-se, pois, no início do governo Sarney. Nesta ocasião, o mi-
nistro da Previdência e Assistência Social era Valdir Pires, da ala 
histórica do PMDB, e o presidente do INAMPS, Hésio Cordeiro, 
um médico do grupo sanitarista. O ministro da Saúde, entretanto, 
era Roberto Santos, um adversário político de Valdir Pires na 
Bahia, estado natal de ambos. 
A	despeito	da	chefia	progressista no MPAS, a reforma encontrou 
pesadas resistências. Na verdade, o que estava em jogo era o con-
trole de recursos vultosos que passavam pelo INAMPS, recursos 
de cuja magnitude o orçamento do Ministério da Saúde jamais se 
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aproximou. Assim, clivagens superpostas de grupos de interesses 
dentro dos dois ministérios acabaram por enfraquecer a coalizão 
pela reforma sanitária.
A VIII Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, e 
patrocinada principalmente por grupos do Ministério da Saúde, 
foi um importantíssimo evento. Entretanto, as dissenções sobre a 
problemática	operacional	e	de	financiamento	contida	nas	propostas	
reformistas apresentadas na Conferência foram bastante fortes. No 
cômputo	geral,	entretanto,	as	recomendações	finais	mantiveram	
o espírito reformista. Tanto é que foram duramente repudiadas 
pelos representantes do complexo hospitalar privado. Em algumas 
questões da relação público-privado, chegou-se a posições até mais 
radicais sobre o emprego da renda pública.
Com o apoio dos poderes estaduais e municipais, e de seus secre-
tários	de	saúde,	além	de	organizações	afins,	como	os	Conselhos	
Nacionais de Secretários Estaduais e Municipais, respectivamente 
CONASS e CONASEMS, e atropelando as resistências dos seto-
res empresariais do complexo médico-hospitalar e mesmo da ala 
radical da Conferência, o novo ministro da Previdência, Raphael 
de Almeida Magalhães, determina a implantação do Sistema Uni-
ficado	e	Descentralizado	de	Saúde	–	SUDS	–	em	julho	de	1987.
O SUDS enfraquecia, pelo menos no seu impacto preliminar, os 
grupos de interesses do complexo médico-hospitalar privado, 
confrontando-se com a Federação Brasileira de Hospitais (FBH), 
e com a Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAM-
GE), entre outros, que tinham acesso direto ao INAMPS, além de 
enfraquecer o controle centralizado do INAMPS para a compra 
dos serviços da rede conveniada; desse modo, esvaziava a atuação 
das agências regionais do Instituto e seu controle sobre o creden-
ciamento de médicos e de unidades de saúde locais. Este controle 
era transferido para os executivos estaduais e municipais, e para 
suas secretarias de Saúde.
O	impacto	político,	portanto,	era	potencialmente	conflitivo,	já	que	
desmobilizava pesados e antigos arranjos clientelísticos encrusta-
dos na burocracia federal e nos seus tentáculos regionais (MELO, 
1993, p. 132-136). 
Embora concorde-se com aquele autor de que, num momento 
posterior, o impacto do SUDS tenha-se arrefecido, a Constituição 
de 1988 incorporou um dispositivo bastante prezado pelos refor-
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mistas, o de direito público. Por exemplo, estabelece o parágrafo 
primeiro do artigo 199: 

As instituições privadas poderão participar de forma complemen-
tar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades	filantrópicas	e	as	sem	fins	lucrativos.	

É possível que, o que desagradou a muitos reformistas, foi a inclu-
são, ao lado do contrato de direito público – um contrato confe-
rindo à administração pública a prerrogativa de, unilateralmente, 
rescindi-lo ou alterá-lo – mecanismo do convênio, pois teria sido 
este o que propiciou a vinculação gradual do dinheiro público com 
o serviço médico privado no âmbito das empresas,  posteriormente, 
diversificando	o	leque	de	modalidades	dos	convênios.	Na	verdade,	
o parágrafo segundo do artigo 199 vedava qualquer destinação 
de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas	 com	fins	 lucrativos.	Entretanto,	 a	 rede	conveniada	ao	
SUS, hoje, passa bem distante do cumprimento deste dispositivo 
(BALERA, 1989, p. 73-92).
Dada a dissenção entre os previdenciários e sanitaristas, além de 
se enfrentar o pesado lobby hospitalar privatista no parlamento, 
pode-se	até	afirmar	que	grande	parte	das	idéias	originais	do	SUDS	
foram incorporadas pela Constituição.
Entretanto, na prática, as resistências à reforma persistiram, 
esta en fraquecida pela inércia de parte da burocracia interna 
do INAMPS ou até pela rejeição por esta burocracia daquelas 
reformas, uma vez que as mudanças a ameaçavam. Além disso, 
as corporações privadas continuaram pressionando no sentido de 
resguardar o que havia sido conquistado na Constituição.
Por	ironia,	dada	a	história,	quase	sempre	divergente	e	conflitiva,	
entre	grupos	nos	quais	a	percepção	sobre	o	signficado	da	seguri-
dade social variava de um sentido bastante restrito a um sentido 
mais amplo, dentro da própria burocracia pública e dos grupos 
atuantes na Constituinte, a Constituição de 1988 incorporou um 
conceito bastante amplo de seguridade. Esta seria caracterizada 
pelo conjunto de três atividades fundamentais e complementares: 
previdência social, saúde e assitência social. A partir de certos 
dispositivos regulatórios e administrativos, tentou-se produzir a 
unificação,	inclusive	orçamentária,	da	área	social	do	Estado.	Entre-
tanto,	os	conflitos	resistiram.	Um	orçamento	único,	astronômico,	a	
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ser disputado por dois ministérios de peso, e a pretendida criação 
de uma secretaria de assistência social, ligada à presidência da 
República, a entrar na competição por recursos e administração 
autônoma, demonstraram, nos anos que se seguiram e durante os 
embates	orçamentários,	que	o	formato	unificado	estava	longe	de	
se concretizar. 
A Constituição de 1988, dispondo que haveria um orçamento único 
para as três áreas, dispôs, também, no seu artigo 195, parágrafo 
segundo, que a gestão das verbas se daria de modo autônomo. 
Estabeleceu, ainda, nas disposições transitórias, que um mínimo 
de 30% do orçamento da seguridade seria alocado na Saúde. Além 
disso, determinou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias era o ins-
trumento onde se estabeleceriam as prioridades governamentais, 
orientando o rateio entre as três áreas. 
Ao Sistema Único de Saúde, reservaram-se, portanto, duas fon-
tes	distintas	de	financiamento	e,	assim,	potencialmente	confliti-
vas: uma proveniente do sistema global de seguridade (receitas 
contributivas)	e	outra,	financiada	pelos	orçamentos	distintos	da	
União, estados e municípios, cuja origem é, fundamentalmente, 
de	receitas	fiscais	dos	três	níveis	de	governo.	Vê-se,	pois,	que	a	
diversidade	produziu	inúmeros	conflitos	durante	o	governo	Collor	
e o governo Itamar Franco.
A	Assistência	Social,	por	exemplo,	que	por	definição	caracteriza-
-se como sendo gastos a fundo perdido, sem nenhuma vinculação 
necessária	com	os	mecanismos	contributivos,	fica	a	depender	do	
resultado dos embates orçamentários ou das benesses da lei orça-
mentária anual que, muitas vezes, não é implementada.
Com a eleição de Fernando Collor, em 1989, caracterizada por 
uma heterogeneidade de coalizões metapartidárias e, portanto, 
sem nitidez programática para área social e, de certo modo, sem 
comprometimento	mais	 profundo	 com	os	 grupos	 conflitantes,	
pro duz-se, em março de 1990, quando este assume o governo, 
uma reforma ministerial onde o argumento da modernidade ad-
ministrativa e do enxugamento da máquina pública mistura-se ao 
preen chimento de cargos sob critérios nitidamente personalistas. 
A re for ma, portanto, atropela, à esquerda e à direita, interesses 
bem ní tidos atrelados à área social. Tal atitude acabou por manter 
intac tos o aparato formal da política e as vinculações potenciais 
entre o Estado e os grupos privados envolvidos na venda de bens 
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e serviços para o governo, ainda que o governo recém-empossado 
tentasse incorporar outras coalizões ausentes da Nova  República.
Assim, o INAMPS saiu do MPAS e foi acoplado ao Ministério da 
Saúde. O MPAS, por sua vez, juntou-se ao Ministério do Trabalho. 
A Assistência Social ganha o seu próprio ministério, denominado 
Ministério da Ação Social. Evidentemente, esta simples junção 
ministerial não alterou o formato decisório e operacional básico. 
O INAMPS transferiu-se em bloco para o Ministério da Saúde 
e,	logicamente,	os	conflitos	posteriores	ocorrerão	no	tocante	ao	
rateio orçamentário. De qualquer forma, o Sistema Único de 
Saúde (SUS), herdeiro do SUDS, recebe, no Ministério da Saúde, 
o formato da medicina previdenciária do INAMPS praticamente 
intocável. Como o INAMPS, isoladamente, já possuía um orça-
mento muito superior ao de todo o Ministério da Saúde, a medicina 
previdenciária do INAMPS dará, a partir disso, a feição dominante 
no Ministério da Saúde, apesar da resistência de sanitaristas e 
reformistas históricos.
O governo Itamar Franco, após o impeachment de Collor, faz nova 
maquiagem no formato ministerial, desacoplando o Ministério da 
Previdência do Ministério do Trabalho. Manteve-se, entretanto, o 
INAMPS no Ministério da Saúde.
Apesar do ambiente político favorecer a mudanças estruturais 
básicas, já que se vivia sob o clima da moralização do serviço 
público, após o afastamento do presidente anterior acusado de 
corrupção, em 1992, e após o escândalo surgido na equipe parla-
mentar responsável pela relatoria do Orçamento, que culminou, 
em 1993, na Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou graves 
irregularidades e levou à cassação e à renúncia de vários deputados 
federais, o governo Itamar Franco, em que pese o retraimento no 
número de predações ilícitas na renda pública durante o seu man-
dato, praticamente deixou inalterados os mecanismos básicos de 
decisão	sobre	financiamento	e	transferências	na	área	social,	embora	
tivessem sido produzidas tentativas regulatórias – o uso da lei das 
licitações, várias auditorias internas para  apurarem irregularidades, 
as auditorias no INAMPS e a Comissão Parlamen tar de Inquérito 
(CPI do INAMPS) instauradas a partir de 1993. O efeito nos me-
canismos predatórios, entretanto, foi mínimo. 
Os passos seguintes deste livro devem ser a análise do impacto 
que esta continuidade no formato institucional e decisório, na 
produção da política sanitária brasileira, tem sobre a freqüência e 
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a magnitude das ações predatórias sobre a renda pública. Para tal 
análise focalizar-se-á, mais detalhadamente, as ações governamen-
tais na área da saúde que vão de 1990 a 1995, cobrindo, assim, os 
governos Collor, Itamar Franco e o início do governo Fernando 
Henrique Cardoso, tema dos Capítulos 5 e 6.

Notas
1 É necessário notar que, embora estes autores tivessem sido responsáveis pela 

consolidação do conceito de rent-seeking, inclusive pela tentativa de aplicá-
-lo aos processos decisórios governamentais, suas análises orientaram-se, 
basicamente, para focalizar o que denominavam de governos democráticos. 
Outros ordenamentos institucionais, menos democráticos, careceriam de 
análises sobre a predação dificultando, assim, as investigações comparativas. 
Mas existe a indicação por estes autores de que os regimes autoritários são 
mais propensos à predação da renda. Ver, por exemplo, TULLOCk, G., op. 
cit., p. 22-23. Ver, ainda, BUCHANAN, J. M., TOLLISON, R. D., e TULLO-
Ck, G. (eds.), Toward a theory of the rent-seeking society, op. cit., e, ainda, 
recomendado pelo próprio Tullock, devido à maior seletividade nos artigos, 
ver ROWLEy, C. k., TOLLISON, R. D. e TULLOCk, G. (eds.), The political 
economy of rent-seeking, op. cit.

2 Aqui se pensa no papel destacado que Weber atribui às burocracias públicas 
e ao Estado como agentes relativamente autônomos, portadores de um ethos 
burocrático, cujo ordenamento se distingue daquele resultante da competição 
política e portador de um ethos político. Para esta distinção ver Weber, Max, 
Parlamentarismo e governo numa Alemanha Reconstruída, in Weber, M., 
Ensaios de Sociologia e outros escritos, São Paulo : Abril Cultural e Industrial, 
Coleção Os Pensadores, v. 37, 1974, p. 7-92.

3 Ver Souza, Maria do Carmo Campello de, Estado e partidos políticos no Brasil 
(1930-1964), São Paulo, Alfa-Omega, 1976. Lima Jr., entretanto, faz críticas 
pertinentes a uma concepção de racionalidade funcional atribuída aos partidos 
políticos, presente em grande parte dos estudos sobre a questão partidária 
brasileira, concepção esta que, num determinado nível de análise, acaba por 
produzir teses equivocadas quando confrontadas com variações no tempo 
e no espaço territorial de atuação dos partidos. Ver, portanto, Olavo Brasil 
de Lima Jr., Partidos políticos brasileiros – a experiência federal e regional: 
1945-1964, Rio de Janeiro, Graal, 1983.

4 A proposta conceitual de dois subtipos de corporativismo, inclusivo e exclusivo, 
pertinentes à experiência republicana brasileira, e a idéia de ver o corpora-
tivismo como descontinuidade histórica em resposta às situações de crise 
encontram-se em STEPAN, Alfred, Estado, corporativismo e au to ri ta ris mo, 
Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1980.

5 De acordo com MELLO, Carlos Gentille de, Saúde e assistência médica no 
Brasil, São Paulo : CEBES/HUCITEC, 1977, p. 65-91. Já, então, o Conselho 
Federal de Medicina – CFM – denunciava, na ação-piloto do PNS, em Nova 
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Friburgo, Rio de Janeiro, superfaturamento através de consultas-fantasmas 
e cobrança por serviços médicos não, realizados (MELLO, 1977, P. 87).
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5 
estudo de cAso :  
A políticA de 
sAúde e o sus  
(1990 - 1995)

Introdução
Um dos grandes debates, hoje, no País, é sobre os rumos que 
deve tomar a política de saúde, após a mobilização dos anos 80 
que culminou nas decisões de implementar o Sistema Único de 
Saúde – SUS, e nos dispositivos da Constituição de 1988. As boas 
intenções em universalizar o atendimento sanitário esbarram em 
ferozes mecanismos de predação de rendas que envolvem os me-
andros da elaboração orçamentária, os mecanismos regulatórios 
de liberação e compra de medicamentos, licitações de produtos 
e serviços de assistência médico-hospitalar comprados à rede 
privada, transferências de recursos orçamentários ministeriais 
para outras esferas de governo, que também recebem e compram 
serviços médico-hospitalares, remédios, equipamentos, alimentos, 
enfim,	uma	variada	gama	de	produtos.
A rede de saúde conveniada com o SUS é de uma magnitude 
assustadora, compreendendo dezenas de milhares de unidades 
hospitalares e ambulatoriais conveniadas, com distintas consti-
tuições jurídicas, espalhadas por todo o país, a exigir um esforço 
monumental de coordenação e controle.
Denúncias de irregularidades, desperdício e corrupção continuam 
extremamente freqüentes na imprensa, mas não se pode dizer que 
estas ocorrências sejam, proporcionalmente, mais numerosas hoje 
do que dantes. A explicação deve ser buscada no arranjo institucio-
nal extremamente propício às atividades lobistas apropriadoras de 
rendas públicas, antes que na índole corrupta do segmento social 
envolvido na área.
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Este arranjo institucional, como se viu no capítulo anterior, vem 
se organizando há pelo menos três décadas, incluindo o processo 
de centralização de recursos que objetivava racionalizar gastos 
e universalizar serviços, levado a cabo pelo regime militar. As 
pressões por moralidade no tratamento da coisa pública, que 
culminaram	no	 impedimento	 do	 presidente	Collor,	 em	fins	 de	
1992, e com a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito 
sobre o Orçamento, em outubro de 1993, não foram capazes de 
resolver o problema. A revolução moral deve ter continuidade na 
reestruturação	dos	instrumentos	eficazes	para	a	sua	consecução:	
a reforma da rede institucional da Saúde.
Esta reforma seria uma tarefa hercúlea, mas não absurda ou impos-
sível. Ela defrontar-se-ia, naturalmente, com oligopólios poderosos 
do rent-seeking: grandes laboratórios farmacêuticos, federações e 
confederações hospitalares, associações e cooperativas médicas, 
burocracias ministeriais, secretarias estaduais e municipais de 
saúde, parlamentares e lobistas privados nos diversos escalões, 
empresas prestadoras de serviços etc.
A descrição compreensiva desta rede institucional é o primeiro pas-
so, talvez o mais importante, para o entendimento da inoperância 
das forças poliárquicas em neutralizar ou, pelo menos, minimizar 
o impacto do rent-seeking na política de saúde. Este só pode ter 
frutificado	através	daquele	ordenamento	cuja	característica	mais	
marcante talvez seja a quase completa dependência do setor 
público que, para produzir ações sanitárias, necessita comprar, 
no mercado, serviços de saúde e seus insumos, sem um controle 
verdadeiramente público do processo. Principia-se, portanto, pela 
configuração	desta	teia	de	relações.	

A política de saúde e a predação
Tullock	 já	 afirmou,	 numa	 crítica	 aos	 economistas	 da	 teoria	 do	
bem-estar, que os governos não são agentes neutros, imparciais e 
sempre bem assessorados. As partes envolvidas nos processos de 
transferência de rendas públicas podem comportar-se no sentido 
de esbanjar uma enormidade de recursos públicos ou  próprios, 
escassos no processo. Assim, indivíduos ou grupos percebendo que 
outros – inclusive o governo e os agentes da burocracia – podem 
lhes transferir rendas, passam a investir no sentido de se transfor-
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marem nos objetos mais convenientes daquelas transferências. É 
aqui que se centra uma determinada lógica perversa de algumas ati-
vidades lobistas, onde o custo dos recursos gastos em atividades de 
lobbying, entre grupos privados e políticos, entre grupos privados 
e burocratas, ou entre os próprios agentes governamentais, voltado 
para a obtenção de privilégios especiais, traz um prejuízo para os 
demais – para os contribuintes – maior do que o ganho de quem 
obteve a renda. Mas é só neste sentido – delta positivo quando se 
subtrai do dano causado aos demais o benefício do rent-seeker – 
que o lobbying constitui-se num processo predatório de rendas. 
Portanto, nem todo lobby é predatório. Por exemplo, o lobby para 
impedir lobbies que predam rendas. De qualquer modo, porém, 
poder-se-ia supor que uma predação desejável seria aquela na qual 
os seus custos fossem iguais a zero – incluindo aqui o somatório de 
custos dos competidores e do ganhador da renda quando subtraídos 
do valor total da renda disponível. Ao invés de dissipação de renda, 
ocorreria simplesmente uma transferência de renda de um grupo 
para outro. Entretanto, este modelo endógeno de transferências e 
incentivos, típico da escola de Chicago, é refutado por Tullock. 
Segundo ele, se recursos escassos são aplicados ao rent-seeking, 
sua capacidade de produzir excedentes de consumidores e produ-
tores sobre os custos anteriores é praticamente nula. Portanto, a 
dissipação zero no processo de rent-seeking não passaria de uma 
ficção	neoclássica	(TULLOCK, 1993, p. 64-65).
Pode-se tentar fazer uma preliminar e precária tipologia quanto 
às formas de operação do rent-seeking. Desse modo, quanto à sua 
forma de agir, o rent-seeking manifesta-se como relação entre 
agentes maximizadores, cuja racionalidade particular de um deles 
desconsidera quase sempre os custos dos demais competidores. É 
a típica relação onde vícios privados não produz nenhum benefício 
coletivo.
Considerando	uma	determinada	agência	estatal	ou	fundo	de	finan-
ciamento, a predação poderia ocorrer sem intermediação.
Ela é direta quando nada se interpõe entre a ação do rent-seeker e 
a	agência	pública	financiadora.	Neste	caso,	a	apropriação	da	renda	
pública se faz de imediato, muitas vezes sob a forma fraudulenta. 
Mas, para ser um fenômeno de rent-seeking, deve-se considerar 
o resultado desta apropriação como sendo menor que o dano cau-
sado aos demais. Assim, é bastante difícil que isto ocorra, já que 
a dimensão econômica do fenômeno pressupõe, no mínimo, uma 
certa	territorialidade	política	definida.	Dano	aos	demais,	superior	
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ao	que	 se	 apropriou	privadamente,	 significa	que	 a	 apropriação	
deva suplantar o somatório dos custos individuais restantes. Isto 
significa	que	a	apropriação	individual	–	um	simples	roubo	–	dificil-
mente será uma predação no sentido mais preciso do conceito, ou 
seja, no seu efeito político e econômico no bem-estar dos demais.
Aqui, a situação típica e extrema talvez seja a do puro monopólio, 
que nem sequer admite a competição de outros agentes e abocanhe 
toda a territorialidade política o que, se não for por intermédio do 
estado, jamais se concretizará.
Portanto, o rent-seeking mais comum é o indireto, onde a territo-
rialidade pode ser subdividida em setores, áreas e processos, pres-
supondo um mínimo de competição oligopólica e onde se possa 
de	finir	o	custo	dos	demais	competidores	e	consumidores.	Desse	
mo  do, o rent-seeking indireto envolve a ação de vários agentes 
– diversos rent-seekers, grupos lobistas, agentes das burocracias 
estatais, par lamentares etc. Entretanto, ele não se refere a uma 
situação de  equilíbrio na competição, mas sim de desequilíbrio 
oligopólico.
O rent-seeking indireto utiliza-se de mecanismos lícitos ou ilícitos 
e, geralmente, refere-se às barreiras à entrada, na competição, de 
outros agentes. Empiricamente, o rent-seeking indireto pode ser: 
regulatório ou fiscal, licitatório ou triangular. 
De fato, estas modalidades fornecem uma tipologia bastante pre-
cária, do ponto de vista da delimitação empírica mais rigorosa a 
partir de indicadores para cada tipo.
Assim, o rent-seeking regulatório ou fiscal, ao se referir aos ga nhos 
do rent-seeker	através	de	legislação,	regulamentos,	certificados	
fiscais	ou	não,	como	incentivos,	subsídios	ou	quaisquer	barreiras	à	
entrada de outros competidores, produtores e consumidores, pode 
envolver simultaneamente operações licitatórias ou triangulares.
Um rent-seeking licitatório é o que se processa através de licita-
ções geralmente viciadas ou dirigidas, no sentido de favorecer um 
concorrente, dentro de um determinado território, área ou processo. 
Desse modo, o rent-seeking daí decorrente é bastante semelhante 
ao regulatório. Talvez o que os diferencie seja mesmo a maior 
freqüência de atos ilícitos no rent-seeking licitatório frente à aura 
de legitimidade que reveste, em geral, a predação regulatória. 
Já o rent-seeking triangular é uma combinação de atos regulatórios 
e licitatórios, envolvendo um terceiro agente. Geralmente a trian-
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gulação objetiva ocultar alguma irregularidade de um dos agentes 
envolvidos no processo de obtenção de renda pública. Muitas vezes 
camufla	proibições	legais	dirigidas	a	um	agente	que,	para	contornar	
a exclusão legal, utiliza-se de um terceiro que passa a agir como 
um testa-de-ferro daquele outro frente a uma agência pública. O 
terceiro elemento funciona como um intermediador entre a agên-
cia	financiadora	e	o	seu	parceiro	oculto. A intermediação não é 
necessariamente ilícita, mas no caso da renda pública envolve, 
quase sempre, licitações viciadas ou dirigidas que são favoráveis 
ao elemento intermediador, além de contar, muitas vezes, com a 
cumplicidade de agentes postados nas fontes governamentais de 
financiamento.
O processo predatório pode se manifestar e operar, portanto, de 
vários modos. No caso da política de Saúde e do SUS, devido à 
sua complexidade institucional, as modalidades da predação são 
dominantes em alguns eixos da ação política. A própria competên-
cia	constitucional	conferida	ao	SUS	reflete	esta	enorme	variedade	
de atuação, quase sempre descoordenada, constituindo-se num 
amplo leque de portas de entrada para a predação.
Mas, é importante salientar, em qualquer eixo da ação governamen-
tal onde a predação ocorre, parece existir um modo dominante de 
mecanismo predatório. Este mecanismo baseia-se, quase sempre, 
num vínculo mercantil entre agentes, agências e órgãos públicos 
comprando serviços ou bens de agentes privados. Este, talvez, 
seja o mecanismo mais propício à ação predatória, pelo menos 
no âmbito da política de Saúde no Brasil.
Assim, é no processo de compra de serviços, que inclui inves-
timento em capital ou ações de manutenção e custeio, que se 
depara, comumente, com a ausência de licitações, com licitações 
viciadas ou, ainda, seleções pré-arranjadas de fornecedores com 
acesso privilegiado aos órgãos públicos licitantes, principalmente 
em	seus	setores	administrativos	ou	financeiros.
O fato de ser um fornecedor privilegiado termina por favorecer o 
superfaturamento nas transações. Pior até do que isso, com habi-
tualismo	ocorrem	fatos	na	área	de	Saúde	de	compras	falsificadas,	
nunca efetivadas, mediante faturas também falsas. Estas compras 
podem ser de materiais hospitalares, alimentos, remédios ou de 
serviços médicos, e que não foram realizadas.
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Desse	modo,	a	predação	floresce	em	quase	toda	a	rede	constituída	
pelo SUS, já que em toda ela ocorrem processos licitadores para 
a compra de bens e serviços do mercado.
Assim, a começar pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 
criada em princípios de 1991, com o objetivo de centralizar e co-
ordenar as atividades de prevenção e controle de endemias e epi-
demias, incorporando a antiga Superintendência das Campanhas 
de Saúde Pública – SUCAM, além da Fundação Serviço Especial 
de Saúde Pública – SESP e segmentos da DATAPREV, a empresa 
de computação do sistema previdenciário. A FUNASA compra, 
permanentemente, serviços e materiais diversos, farmacêuticos 
ou não, para a implementação de seus programas e campanhas 
sanitárias, sendo vulnerável, portanto, às licitações fraudulentas 
e a escusos candidatos como seus fornecedores.
Do mesmo modo, nas secretarias Executiva e de Assistência à 
Saúde, encarregadas da administração do SUS – do Fundo Nacio-
nal de Saúde – e dos hospitais públicos do ex-INAMPS, além do 
repasse de verbas para a rede conveniada ou subsidiada, onde a 
predação se alojou, principalmente na cobertura das internações 
hospitalares	e	dos	atendimentos	ambulatoriais.	Os	financiamentos	
de construção de unidades hospitalares e investimentos em progra-
mas de saneamento básico, também ações efetivadas pelo setor, 
constituem-se alvos preferenciais para predação por empresas de 
construção civil. Alojou-se, também, na Central de Medicamentos 
(CEME), a empresa do sistema encarregada de comprar, fabricar 
e distribuir insumos farmacêuticos e remédios para a rede. É um 
ambiente muito freqüentado pela indústria farmacêutica e de 
equipamentos hospitalares. 
Surge, também, na Vigilância Sanitária, o órgão central do Minis-
tério	da	Saúde	responsável	pela	fiscalização,	controle	e	liberação	
de medicamentos e alimentos, alvo preferencial também dos lob-
bies farmacêuticos e dos da indústria alimentícia. Ocorre, ainda, 
no Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição – INAN, onde 
efetivam-se compras e licitações de alimentos para programas 
de assistência nutricional a crianças e gestantes. Isto apenas para 
mencionar os órgãos do governo federal. Acresça-se, ainda, as 
licitações (ou a falta delas) nas secretarias estaduais e municipais 
com suas próprias redes de fornecedores.
Entretanto, existe um modo de predação mais amiúde, podendo 
ocorrer em qualquer área pública. Como já se mencionou, sua 
importância é devida ao fato de vir quase sempre revestida de 
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uma aura de legitimidade. Trata-se da predação regulatória. Este 
mecanismo predatório, convém repetir, refere-se à tentativa de 
obtenção de rendas públicas mediante pressões lobistas legais ou 
não, com o objetivo de se obter vantagens ou brechas protetoras 
na legislação vigente ou futura. É típica deste tipo de predação 
na	Saúde,	por	exemplo,	a	busca	de	certificados	legais	garantindo,	
aos prestadores de serviços médicos e hospitalares, o carimbo de 
empresas	sem	fins	lucrativos.	Isto	significa	isenção	fiscal	e	o	acesso	
privilegiado às transferências. Como a Constituição estabeleceu 
que só essas instituições privadas poderiam participar do SUS 
mediante contrato de direito público ou convênio, uma enorme 
demanda por este tipo de diploma legal foi estimulada. 
Mas a obtenção deste diploma legal pode ser resultante de ações an-
teriores fraudulentas ou ilegais. Por exemplo, quando a Secretaria 
de	Vigilância	Sanitária	libera	um	produto	mediante	um	certificado	
obtido via aliciamento ou propina de um agente burocrático por 
parte do corruptor ativo do laboratório, o diploma legal decorre de 
atos ilegais. Mas não é só esta ilegalidade que produz predações. 
O ato legal em si mesmo, criando privilégios na competição, em 
detrimento da renda dos demais, já é predatório.
Antes de se descrever a complexidade da rede organizacional do 
sistema sanitário e de se testar algumas hipóteses sobre a relação 
entre um determinado formato institucional e decisório com o 
fenômeno da predação da renda pública, na área de Saúde, é 
necessária uma observação preliminar. Já foi mencionado que a 
predação não ocorre apenas nesta área ou na área social. O fato é 
que tais políticas, submetidas a um mecanismo centralizador de 
financiamento	do	tipo	repassador	de	verbas,	vis-à-vis à ausência 
de controles de natureza poliárquica na ponta dos serviços – es-
tes	tipificando	uma	oferta	e	um	consumo	de	caráter	divisível	–,	
transformaram-se em moedas freqüentes para transações preda-
tórias. A esta divisibilidade na oferta e no consumo dos serviços 
sanitários acoplam-se mecanismos de representação política que 
são, também divisíveis como o voto. Um ambiente bastante fa-
vorável para o estabelecimento de um mercado eleitoral onde se 
compra votos com renda pública, ou seja, troca-os por benefícios 
sociais, ao mesmo tempo em que se reforça a oligopolização do 
poder político. Evidentemente, a solução é o aperfeiçoamento e 
universalização dos mecanismos representativos, assim como a 
transformação dos serviços sanitários em bens mais indivisíveis.
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A rede operacional do sistema Único de saúde – 
sus e a predação
A	complexidade	da	rede	do	SUS	potencializa	as	imensas	dificul-
dades	 operacionais	 para	 a	 sua	fiscalização,	 ainda	mais	 quando	
se defronta com o entrecruzamento dos mais diversos grupos 
de interesses representados por inúmeras corporações privadas, 
partidos e grupos parlamentares, agentes e agências burocráticas, 
todos eles atuando em três níveis de governo, muitas vezes em 
ações superpostas.
Do ponto de vista dos agentes médicos, por exemplo, não se pode 
afirmar	que	se	trata	de	interesses	sempre	unívocos	quanto	às	atitu-
tes frente aos mecanismos institucionais que facilitam a predação 
da renda pública. Enquanto a Federação Brasileira de Hospitais 
– FBH e a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde – FENAESS associam-se à defesa intransigente dos em-
presários hospitalares privados, a Confederação das Misericórdias 
do	Brasil	–	CMB	enfatiza	sempre	o	caráter	especial	de	filantropia	
dos hospitais das Santas Casas de Misericórdia conveniados à 
rede, pressionando o SUS e seus agentes governamentais por um 
tratamento	diferenciado	por	se	tratarem	de	unidades	sem	fins	lu-
crativos. O Conselho Federal de Medicina – CFM, por outro lado, 
muitas	vezes	conflita	com	agentes	governamentais	já	que	estes,	
pressionados por empresas e seguradoras de saúde particulares, o 
acusam de cartelização nas suas diversas tentativas de estabelecer 
pisos	salariais	e	de	pagamento	por	serviços	para	os	profissionais	
da área médica. O CFM contra-ataca com denúncias sobre o pro-
cedimento não-ético de empresas de saúde quanto às condições 
precárias para exercício da medicina. 
O entrecruzamento destes interesses, nem sempre coincidentes, 
pode	ser	exemplificado	por	uma	ocorrência	legislativa	no	tocante	à	
reforma do sistema manicomial e psiquiátrico. Na área médica há 
ardentes defensores da reforma, ao passo que muitos proprietários 
de hospitais psiquiátricos fazem lobby junto ao Congresso para 
emperrar o andamento do projeto, já que este pretenderia diminuir 
as internações hospitalares nestes serviços e substituí-las grada-
tivamente	 pelos	 atendimentos	 ambulatoriais,	 estes	 justificados	
como mais racionais, humanos e até mais econômicos. Assim, o 
projeto de reforma manicomial de 1994, encampado inclusive por 
técnicos do Ministério da Saúde, tem tido uma tramitação lenta e 
conflituosa	no	Congresso.1
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A chamada medicina privada, de empresas e seguradoras, re-
presentada pela Associação Brasileira de Medicina de Grupo e 
Empresas – ABRAMGE e pela Federação Nacional das Empresas 
de Seguro Privados e de Capitalização – FENASEG, que contrata 
profissionais	 da	 área	médica	 e	 assina	 convênios	 com	hospitais	
privados para atendimento de grupos empresariais não-médicos 
e	atendimento	à	pessoas	 físicas,	quase	sempre	conflitua	com	o	
Conselho Federal de Medicina CFM e com outros conselhos 
médicos	regionais,	além	de	conflitos	com	sindicatos	trabalhistas	
do setor. Estes conselhos, que representam também interesses en-
trecruzados de corporações trabalhistas da área médica, entraram 
em	conflito	com	a	ABRAMGE	e	a	FENASEG	quando,	em	1993,	
o CFM produziu uma resolução determinando que as empresas de 
saúde privadas atendessem a todas as doenças relacionadas pelo 
Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de 
Saúde – OMS, incluindo a AIDS e a tuberculose, além de garantir 
aos segurados dos planos de saúde privados a livre escolha de 
médicos e hospitais, independentemente dos planos ou seguros. 
A resolução do CFM, além de ameaçar os oligopólios do setor, 
vinha ao encontro das queixas de setores sanitários públicos que 
acusavam sempre as empresas privadas de planos e seguros de 
saúde de discriminarem o atendimento médico não-lucrativo, 
repassando os custos dos atendimentos mais caros e demorados 
para as unidades públicas, principalmente os hospitais públicos 
com emergência médica. Como este custo é quase totalmente 
financiado	pelos	diversos	níveis	da	administração	governamental	
e, ainda, como aquelas empresas usufruiriam de certas regalias 
fiscais	sem	cobrirem	o	período	de	atendimento	médico	dos	seus	
segurados em unidades públicas, elas estariam sendo, segundo 
alguns membros do CFM, altamente subsidiadas.
Por outro lado, como o CFM é que credencia as atividades médicas, 
e como um grande número de seguros e planos de saúde privados 
são administrados por grupos médicos, mas como empreendimen-
tos	empresariais,	instaurou-se	um	conflito	entre	uma	percepção	
ética e a lógica do lucro empresarial, esta de certo modo predatória, 
já que subsidiada. Para o CFM as atividades daquelas empresas 
seriam médicas, portanto dever-se-iam submeter aos princípios 
éticos	do	exercício	da	profissão.	O	conflito	tornou-se	maior	devido	
ao fato de a referida resolução englobar as diversas modalidades de 
empresas de saúde: medicina de grupo, cooperativa médica, planos 
administrados por terceiros e seguradoras. Como esta resolução 
possuía um caráter universalista e público, privilegiando direitos 
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de cidadania, a lógica empresarial privada sentiu-se ameaçada. O 
que se viu foi, no início de 1994, uma avalanche de ações judiciais 
tanto da parte das empresas quanto da parte das pessoas físicas lu-
tando pelos seus direitos. Da parte das empresas surgiu a alegação 
de que as cláusulas contratuais dos planos e seguros estabeleciam 
os limites e critérios para a cobertura dos serviços médicos, além 
dos direitos e obrigações de seus segurados.2 

Aqui, manifesta-se, claramente, o paradoxo da produção de bens 
sociais – com uma certa natureza pública do bem – por agentes 
privados.	Certamente,	o	conflito	induziu	a	mais	uma	intervenção	
regulatória por parte das autoridades públicas. 
Também é verdade que o princípio ético apregoado pelo CFM 
esconde outros interesses nitidamente corporativos dentro do 
próprio Conselho. É bastante provável que se trate, no caso aci-
ma	descrito,	de	um	conflito	entre	corporações	competindo	pelo	
monopólio de recursos políticos e econômicos, inclusive estando 
em jogo a capacidade de ingerência das associações médicas nas 
empresas seguradoras quanto ao poder de se estabelecer preços 
para	 o	 pagamento	 dos	 serviços	 e	 salários	 dos	 profissionais	 da	
saúde, conforme as tabelas de preços formuladas pela Associação 
Médica	Brasileira	–	AMB.	Muitos	profissionais	do	setor	reclamam	
dos baixos salários e do atraso na remuneração dos seus serviços 
por parte das empresas seguradoras, de medicina de grupo ou co-
operativas. Mas, está em jogo também, com relação ao pagamento 
dos serviços – é aqui que entra o SUS – os preços estipulados pelo 
governo para as Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) e 
Unidades de Cobertura Ambulatorial (UCAs), unidades monetárias 
estabelecidas pelo governo para tais pagamentos. Segundo alguns, 
tais unidades monetárias estariam bem abaixo dos preços pagos 
pelo mercado e, certamente, alvo das pressões das associações 
médicas objetivando aumentá-las. Neste sentido, os interesses 
ora se agregam contra um adversário comum – o governo – ou 
então	se	diluem	frente	aos	conflitos	dentro	da	própria	categoria	
profissional.	Se	se	acrescenta	a	esta	rede	os	interesses	dos	diversos	
fornecedores de bens e serviços comprados pelo governo – muitos 
estruturados de forma oligopólica – e que possuem também suas 
corporações representativas, defronta-se com um amplo leque 
de	pressões	que	demandam	os	fluxos	de	renda	do	setor	sanitário.	
Só para se ter uma noção da magnitude de gastos da rede conve-
niada ao SUS, que é composta por mais de 6.000 hospitais e cerca 
de 35.000 unidades ambulatoriais espalhadas pelo País, 75% do 
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orçamento do Ministério da Saúde, para 1994, estariam comprome-
tidos unicamente com a manutenção operacional da rede. Assim, 
dos 12,2 bilhões de dólares destinados ao Ministério naquele ano, 
4,6 bilhões destinar-se-iam ao custeio dos hospitais conveniados 
ao SUS; outros 4,6 bilhões de dólares seriam para cobrir as AIHs 
e UCAs destes hospitais, cabendo o restante aos demais órgãos e 
programas do Ministério. As críticas da área econômica do governo 
Itamar Franco aos gastos da Saúde repousavam, quase sempre, na 
divulgação dos totais orçamentários destinados ao setor em com-
paração aos totais alocados pelas gestões passadas. Segundo fontes 
governamentais, no último ano do governo Sarney o orçamento 
da Saúde teria sido de 11,3 bilhões de dólares. O governo Collor 
reduziu drasticamente a dotação para o setor, além de transferir 
recursos para outros programas e projetos que, tradicionalmente, 
não pertenciam à Saúde, como os dos Centros Integrados de Apoio 
à Criança – CIACs: 9,4 bilhões de dólares, em 1990; 7,8 em 1991, 
e apenas 6,5 bilhões de dólares em 1992. O governo Itamar Franco 
teria aumentado substancialmente estes gastos: de 8,8 bilhões de 
dólares, em 1993, saltou para 12,2 bilhões de dólares, em 1994, 
quase o dobro dos gastos de 1992. Este governo confessava, 
entretanto, estar ciente de não ter havido melhoria no sistema, 
além de se defrontar com a imprevisibilidade dos gastos na ponta 
dos serviços, escamoteando, desse modo, qualquer planejamento 
orçamentário mais rigoroso.3 

O orçamento da Saúde, a partir de 1994, sofreu, assim, intenso 
bombardeio da equipe econômica, onde chegou-se a atribuir à 
Saúde	uma	grande	parcela	de	culpa	pelo	déficit	nas	contas	do	Te-
souro Nacional, no mês de abril daquele ano, calculado em mais 
de 1 bilhão de dólares. Segundo a interpretação governamental 
dos	dados	deste	déficit,	mais	de	50%	de	todo	o	custeio	da	máquina	
governamental teriam sido destinados à manutenção do sistema 
de Saúde. Segundo fontes do Tesouro, até 1993, 2/3 dos custeios 
da Saúde provinham do Orçamento da Seguridade Social, onde 
estavam incluídas as receitas da Previdência. Entretanto, em 1994, 
segundo as mesmas fontes, o Tesouro estaria cobrindo inteiramente 
os gastos da Saúde. Tais críticas, entretanto, não revelaram o quan-
to, de fato, as despesas da Saúde, no mês de abril, representavam 
frente aos custos totais do governo. Num subterfúgio estatístico, 
na verdade, a equipe econômica naquela ocasião não revelara, 
por exemplo, o quanto representaram os montantes gastos com a 
dívida pública em decorrência da duplicação das taxas de juros e 
com a redução dos prazos de vencimento dos títulos públicos de 
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sete para cinco meses. Por outro lado, dada a ausência de aprova-
ção do Orçamento de 1994, até aquela data, e o não-cumprimento 
dos	dispositivos	constitucionais	que	unificaram	os	orçamentos	da	
Seguridade	Social,	fica	complicado	atribuir	ao	setor	de	Saúde	o	
papel exclusivo de bode expiatório dos gastos governamentais.4 

As críticas ao setor expressaram-se nas declarações do ministro 
do Planejamento, Beni Veras, segundo o qual a elaboração do 
Orçamento de 1995 deveria basear-se em critérios mais rigorosos 
para o controle das despesas médicas do setor. Desse modo, sugeriu 
que técnicos do Orçamento deveriam acompanhar as propostas 
da área para detectarem vazamentos de recursos acima da média. 
Segundo o ministro, “[...]hoje, cada médico é uma unidade de 
despesa, determinando o gasto que quiser.”5 

Considere-se, ainda, o grau de centralização para gerir estes re-
cursos. Em 1993, por exemplo, os gastos estaduais com a Saúde, 
no total nacional de gastos públicos no setor, foram da ordem de 
12%, e os municipais, 16%. A União, ao contrário, arcou sozinha 
com 72% dos gastos no total. Se se levar em conta que, do ponto 
vista da arrecadação tributária, a percentagem no total das receitas 
56%	(União),	29%	(Estados)	e	15%	(Municípios),	verifica-se	que	
a desproporção no tocante à divisão de encargos com a Saúde é 
bem	mais	grave.	Ou	seja,	é	o	governo	federal	quem	financia	o	
grosso dos serviços sanitários públicos caracterizando-se, desse 
modo, num nítido mecanismo centralizador e repassador de verbas 
para os outros níveis governamentais, o que não se coaduna com o 
espírito de descentralização e municipalização do SUS (JORNAL 
DO BRASIL, 27 nov. 1994, p. 14).
Em	alguns	convênios	firmados	entre	o	SUS	e	secretarias	estaduais	
de Saúde é comum estabelecer-se que o repasse de verbas federais 
tenha uma contrapartida mínima nos orçamentos estaduais a serem 
aplicados no setor, geralmente cerca de 10%. Mas, quase sempre, 
estas cláusulas não são obedecidas. No início de 1994, o Tribunal 
de Contas da União constatou que a Secretaria de Saúde do Estado 
do Rio de Janeiro não estava cumprindo aquela cláusula, após uma 
inspeção extraordinária feita pelo Tribunal.6 

Assim, além do mecanismo centralizador e repassador de verbas 
fazer com que o governo federal enfrente amiúde problemas de 
caixa	para	financiar	o	setor,	as	verbas	repassadas	aos	outros	ní-
veis de governo não se submetem a nenhum controle efetivo ou 
coordenação.
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O	relatório	final	da	Comissão	Parlamentar	de	Inquérito	sobre	os	
gastos na Saúde (CPI do INAMPS), que já vinha trabalhando 
desde 1993, a partir das investigações que culminaram na extinção 
daquele órgão, conseguiu, pelo menos, um feito notável. O relator 
da Comissão, ao pedir a colaboração do Tribunal de Contas da 
União para se fazer auditorias especiais em diversos estados da 
Federação, conseguiu, com sua equipe, consolidar um assombroso 
quadro	da	predação	no	Sistema	Unificado	de	Saúde,	no	âmbito	da	
rede conveniada de assistência hospitalar. Este retrato utilizou-se, 
também, das auditorias produzidas internamente pelo Ministério 
da Saúde, inclusive a de 1994, onde se auditou uma amostra de 
952 hospitais ligados ao SUS, em todo o País.
Nesta auditagem interna, analisou-se 80.408 autorizações de in-
ternação hospitalar (AIHs) ocorridas apenas no mês de dezembro 
de 1993. Destas, 20.530 (28%) apresentavam irregularidades, pro-
vocando um desfalque de 1,7 bilhão de cruzeiros reais (por volta 
de 10 milhões de dólares). Dos 952 hospitais auditados em todo 
País, e conveniados ao SUS, 280 eram públicos, 443 privados e 
229	eram	de	entidades	filantrópicas.	As	irregularidades	referiam-
-se desde a internações desnecessárias, passando pela ausência 
de prontuários das internações, até a constatação de cobrança de 
cirurgias não realizadas. 
No relatório desta auditoria havia a recomendação de se fazer 
novas diligências, agora nas secretarias estaduais e municipais de 
Saúde, muitas acusadas de desvios de verbas do SUS e de apli-
cação	do	dinheiro	da	rede	no	mercado	financeiro,	aqui	atrasando	
propositadamente	o	repasse	para	os	hospitais.	Verificou-se,	ainda,	
que parte dos recursos do SUS transferida para as secretarias 
estaduais e municipais era desviada para pagamentos de salários 
e encargos, para compra de material de construção e de combus-
tível, sem falar nas denúncias que surgiram, algum tempo depois, 
sobre o uso eleitoral do dinheiro do SUS na campanha política de 
diversos deputados estaduais e federais. No relatório constatou-se, 
também, que 10 hospitais, inclusive públicos, estavam em estado 
deplorável.	Ou	seja,	o	mecanismo	propiciava	o	financiamento	de	
quaisquer outros interesses que não os do atendimento sanitário 
à população.7

Abaixo, o quadro das irregularidades na emissão e pagamento das 
AIHs, por estado:
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Quadro 1
percentagem de Aihs irregulares, por estado e por valores

Estado AIHs analisadas 
irregulares

% de 
AIHs

Valores indevidos 
1.000 CR$ 

Alagoas 5.513 40,01 152.179,18
Amazonas 2.612 12,82 18.753,41
Bahia 3.440 39,85 88.505,98
Ceará 4.010 43,26 96.452,05
Paraná 5.627 12,42 66.800,52
Rio Grande do Sul 5.784 23,16 91.981,56
Mato Grosso do Sul 1.884 23,03 34.875,01
Espírito Santo 1.367 2,78 2.925,93
Goiás 3.446 8,79 24.559,10
Maranhão 1.892 60,04 142.000,59
Mato Grosso 1.468 38,82 112.952,39
Minas Gerais 9.306 21,36 302.370,52
Pará 2.317 15,08 20.706,88
Paraíba 2.200 35,22 64.768,26
Piauí 3.166 7,58 17.398,45
Rio de Janeiro 3.113 27,92 79.987,86
Rio Grande do Norte 1.241 6,12 3.276,72
Santa Catarina 3.353 10,02 23.759,31
São Paulo 14.762 29,99 393.531,54
Sergipe 866 43,76 23.116,06
Acre 717 15,62 6.713,20
Amapá 238 41,18 4.504,52
Rondônia 913 22,23 9.188,98
Roraima 258 80,23 9.763,93
Tocantins 913 39,98 20.735,35
total 80.408 25,53 1.723.387,92
Fontes: Ministério da Saúde e O Globo, 18/5/1994, p. 8

Em resumo, a existência generalizada de predadores em toda a 
rede de hospitais conveniada do País tem uma explicação primeira 
e fundamental: o seu formato de operação, que propicia as mais 
imaginativas fórmulas para se apropriar indevidamente da renda 
pública.



159

Outro quadro, extraído do relatório da CPI do INAMPS, iniciada 
em 1993, mostra as fraudes com AIHs mais freqüentes:

Quadro 2
irregularidades mais freqüentes com as Autorizações  

de internação hospitalar - Aihs

# Manipulação de tabela
# Mais de uma AIH para um mesmo paciente no mesmo período de 

internação
# Diagnóstico	não	confirmado
# Elevado índice de cesarianas
# Cobrança de OPM (órtese, prótese e materiais especiais) sem com-

provação radiológica nos casos ortopédicos
# Cobrança indevida de cirurgia múltipla 
# Cobrança de OPM não utilizada
# Divergência de datas entre AIH e prontuário 
# Cobrança indevida de diária de permanência maior
# Prontuários incompletos, ilegíveis, sem carimbos e assinaturas 

dos	profissionais	envolvidos,	sem	descrição	cirúrgica	ou	com	
descrição incompleta, com datas adulteradas, sem anotações de 
enfermagem ou incompleta, sem checagem de medicação, sem 
evolução médica ou mal preenchida, exames subsidiários sem 
os devidos comprovantes de realização 

# Cobrança indevida de diária de UTI 
# Cobrança indevida de diária de acompanhante
# Inexistência de prontuário com AIH emitida
# Alta precoce
# Uso	indevido	de	CPF	de	outro	profissional	
Fontes: CPI do INAMPS e O Globo, 4 dez. 1993, p. 3.

Ora, se as fraudes no sistema são tão generalizadas e acintosas, é 
porque o seu mecanismo operacional assim as favorece, ins-
trumentalizando uma cultura verdadeiramente fraudulenta e 
impune. Mas este mecanismo tem uma origem: a da pretensão 
tecnocrática de que se pode, a partir de um centro repassador, 
controlar toda a capilaridade do sistema, ainda mais sem qual-
quer instrumento efetivo para isto ou de atribuições claras de 
responsabilidades.8 
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O sus e a descentralização perversa 
Qualquer texto básico a respeito de uma boa poliarquia insistirá 
sobre as virtudes da descentralização administrativa que deve 
caracterizar a ação governamental de uma verdadeira república fe-
derativa. No caso do SUS, entretanto, experimenta-se um processo 
onde a capenga descentralização obtida, pervertendo a proposta 
doutrinária original que inspirou os projetos de constituição desta 
vasta rede de atendimento de saúde pública, acabou fornecendo 
munição aos detratores da municipalização do sistema, além de fa-
vorecer o surgimento de teses que, no fundo, pretendem fortalecer 
o status quo e prestigiar os interesses corporativos aí incrustados.
Durante o governo Collor, devido ao ambiente de denúncias 
públicas sobre corrupção no Ministério da Saúde, na gestão de 
Alceni Guerra, isto acabou por neutralizar um impacto político 
efetivo da IX Conferência Nacional de Saúde que, sob o baixo 
comprometimento do governo para a sua realização, teve suas 
dotações governamentais extremamente reduzidas. Marcada para 
se realizar em dezembro de 1991, portanto, no mês em que sobre 
o ministério desabaram as mais pesadas denúncias de corrupção, 
a Conferência não conseguiu obter uma cobertura da mídia pu-
blicitária correspondente à sua importância. 
Efeito desastroso, se se levar em conta que, durante meses e por 
todo o País, haviam sido realizadas inúmeras conferências pre-
paratórias a níveis estaduais e municipais para a escolha dos seus 
delegados e de suas propostas. Os escândalos no Ministério da 
Saúde conseguiram escamotear as ações dos Conselhos Estaduais 
e Municipais de Secretários de Saúde (CONASS e CONASEMS) 
que, em suas regiões, debateram as propostas de uma efetiva 
municipalização do SUS, tanto que o tema proposto para a Con-
ferência havia sido: Saúde: municipalização é o caminho. As suas 
propostas de meios institucionais e políticos para o efetivo alcance 
do controle municipal do SUS ainda esperam por efetivação e à 
ausência destes meios pode-se imputar uma das principais causas 
contemporâneas da deterioração do SUS. Tanto é assim que, até o 
presente, num universo de mais de 4 mil municípios brasileiros, 
apenas a quarta parte conseguiu instituir seus Conselhos Munici-
pais de Saúde, unidades básicas previstas no projeto original de 
implementação do Sistema.9

O	confronto	de	atos	fiscais	e	regulatórios	entre	a	União,	os	Esta-
dos e os Municípios envolve não só os Tribunais de Contas dos 
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diversos níveis, como o próprio Ministério frente às Secretarias 
estaduais e municipais. E mais, dentro da própria jurisdição mi-
nisterial,	há	conflitos	entre	o	centro	e	agentes	regionais,	estes,	pela	
própria história do INAMPS, permeáveis aos interesses políticos e 
financeiros	regionais	e	locais.	Vê-se,	assim,	que	a	uma	complexa	
rede decisória sobre os gastos no setor de saúde deve corresponder 
uma	complexa	rede	de	fiscalização.
Exemplificador	deste	emaranhado	administrativo,	 regulatório	e	
fiscal	dos	gastos	na	Saúde,	em	meio	às	contendas	políticas	envol-
vendo autoridades nos diversos escalões, estão as determinações do 
Tribunal de Contas da União, em julho de 1993, instando o Minis-
tério da Saúde, através da sua Secretaria Nacional de Assis tência 
à Saúde, a inspecionar a Secretaria da Saúde do Estado do Rio de 
Janeiro quanto ao uso de recursos do SUS a ela repassados. O TCU 
incumbia ao próprio executivo federal a tarefa que, a princípio e 
jurisdicionalmente, deveria caber ao Tribunal de Contas Estadual. 
Agentes ministeriais alegavam que repasses federais deveriam ser 
fiscalizados	e	controlados	pela	autoridade	repassadora.10

Outro exemplo deste complicado jogo jurisdicional foi a desau-
torização da demissão de um diretor de um hospital, no Rio de 
Janeiro, pelo próprio Ministro, naquela mesma época.11

Um efeito perverso deste mecanismo repassador é a ocorrência 
freqüente de um curto-circuito nas relações entre os governos es-
taduais e as prefeituras, quanto às dotações provenientes do SUS. 
Sabe-se que, a princípio, o Executivo estadual seria responsável 
pela distribuição dos recursos do SUS aos seus municípios, mas 
que não o faz , ou os distribui de forma discriminatória quando o 
governo municipal pertence a um partido ou grupo político de fora 
da coligação de apoio ao governador. O resultado disto é quase 
sempre o da paralisia nos programas sanitários em determinados 
municípios onde as verbas federais nunca chegam.12 

Embora a descentralização não resolva todos os problemas, talvez 
se encontre a partir dela o único formato capaz de neutralizar a 
predação. Aqui, nesta análise, se é possível alguma normativida-
de com o objetivo de se reestruturar o SUS, ela comunga com a 
idéia de que não se trata de consolidar o mecanismo centralizador 
e repassador existente, conjugado com um reforço regulatório e 
fiscalizador,	mas	 sim	no	 sentido	 de	 uma	 reforma	 institucional	
aprofundando a própria descentralização, como uma estratégia 
insuperável para garantir a democratização no uso dos recursos sa-
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nitários. O aprofundamento da gestão descentralizada dos recursos 
implica descobrir novos mecanismos poliárquicos para administrar 
os serviços na ponta do sistema. Os argumentos contrários, em 
geral, reproduzem a defesa intransigente do status quo, seja de 
grupos	de	parlamentares	ameaçados	de	perderem	sua	influência	
na	distribuição	fisiológica	dos	recursos	em	suas	bases	estaduais,	
ou pelas corporações representativas da rede conveniada que pos-
suem força de pressão junto às esferas federais e ao Congresso.13

A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.090, de 1990) dispunha sobre 
a	fiscalização	e	o	controle	dos	repasses	do	SUS	para	os	Estados	e	
Municípios, e destes para as unidades de atendimento médico da 
rede.	Mas,	na	verdade,	o	seu	artigo	35,	que	afirma	que	as	verbas	
deveriam ser repassadas às diferentes instâncias do SUS mediante 
critérios técnicos, populacionais e epidemiológicos, de fato nunca 
foi	regulamentado.	A	lei	também	estipulou	que	a	fiscalização	dos	
recursos repassados aos Estados e Municípios, e destinados às 
unidades	de	serviço,	deveria	ficar	a	cargo	dos	tribunais	de	contas	
estaduais e municipais. Aqui, como já se mencionou, há discor-
dância de jurisprudência quanto à possibilidade do  Tribunal de 
Contas	da	União	exercer	fiscalização	direta	quando	se	 trata	de	
recursos da União aplicados a outras instâncias governamentais.14

É a este formato repassador de verbas, sem nenhum controle 
poliárquico nas extremidades do sistema, na verdade submetido 
às decisões arbitrárias no meio do caminho, que se pretende ca-
racterizar como sendo a descentralização perversa, que não deve 
ser confundida com o sentido verdadeiro da municipalização da 
saúde. A perversidade consiste em utilizar-se de mecanismos 
onde o processo coordenador das decisões nos diversos níveis e 
esferas governamentais simplesmente não ocorre. Nem o centro 
repassador coordena os programas e os gastos nas extremidades 
do sistema, nem nestas ocorre o que Charles Lindblom denominou 
de coordenação através do ajustamento mútuo entre os partidá-
rios, típica de uma coordenação do processo decisório nas ordens 
políticas poliárquicas. Este ajustamento, nas poliarquias, se dá 
através de barganhas e negociações, mas concomitantemente a 
um processo aberto e competitivo. No caso do SUS, as barganhas 
ocorrem em todos os níveis mas, aqui, caracterizadas pelo acesso 
extremamente diferenciado e desigual às rendas públicas, além de 
virem revestidas de intenções amiúde predatórias, isto é, baseadas 
na exclusão de potenciais competidores na venda de serviços e 
produtos para os agentes governamentais.15 
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Notas
1 A reforma manicomial e o projeto Paulo Delgado (PT-MG), foram objeto de 

matéria no Jornal do Brasil, 20/5/1994, p. 6.
2 Ver Anexo-Cronologia, agosto/1993; O Globo: 12/01/1994, p. 24; 27/1/1994, 

p. 8 e 24; 28/01/1994, p. 5; 02/02/1994, p. 22; Jornal do Brasil: 27/1/1994,  
p. 9; 28/1/1994, p. 5 e 29/1/ 1994, p. 7.

3 Cf. Jornal do Brasil, 15/5/1994, 14. 
4 Idem, 17/5/1994, p. 3. 
5 Idem, 17/5/1994, p. 5 
6 Cf. O Globo, 2/6/1994, p. 10. No governo Cardoso, o ministro Jatene conseguiu 

que um senador elaborasse um projeto de criação de uma nova contribuição, 
denominada Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) 
para financiar a Saúde. O projeto, aprovado no Senado, tramita, a partir de 
novembro de 1995, na Câmara. 

7 Ver O Globo, 18/5/1994, p. 8. 
8 Ver, por exemplo, a situação precária de alguns hospitais públicos descrita 

no Anexo-Cronologia, agosto/1993.
9 Ver as edições do Jornal do Brasil de 26/8/1991, 11; 21/9/1991, p. 5 e  

1/11/1991, p. 5.
10 Cf. Jornal do Brasil, 29/7/1993, p. 18 e O Globo, 29/7/1993, p. 18.
11 Idem. O conflito se deu entre o ministro Jamil Haddad que, em aliança com os 

Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, desautorizou a demissão do diretor 
do Hospital da Piedade feita pelo Coordenador Regional do iNAMPS.

12 Cf. Jornal do Brasil, 31/7/1993, p. 6. 
13 Cf. O Globo, 03/06/1994, p. 5 ; 21/8/1994, p. 12 e 4/12/ – 1994, p. 3. E ainda, 

Jornal do Brasil, 24/12/1994, p. 4. Ver, também, MELLO, C. Gentille de, op. 
cit., p. 207, onde este autor relata que, em 1976, a FBH de sa con se lha va ao 
ministro da Saúde, Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva, a celebração de 
convênios entre o INPS e os Estados e municípios no tocante à assistência 
médica-hospitalar, com a alegação de má utilização de recursos, influência 
politico-eleitoral, pulverização de recursos, etc. Aqui, o esdrúxulo do acon-
selhamento é uma corporação privada argumentar que o uso de recursos 
públicos deveria ser dirigido às entidades que ela representa, e não aos 
governos estaduais e municipais.

14 Ver O Globo, 3/6/1994, p. 5.
15 Cf. LiNDBLOM, Charles E., The Intelligence of Democracy, New york: The 

Free Press, 1965, especialmente p. 3-32. Ver ainda, deste autor, Política e 
mercados. Rio de Janeiro : zahar, 1977.
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6 
cenários dA 
 predAção nA sAúde 
públicA brAsileirA 
– testAndo As 
 hipóteses 

O objetivo principal deste capítulo reside na tentativa de se recons-
truir,	logicamente,	as	evidências	empíricas	capazes	de	tipificar,	em	
algum nível preliminar de abstração, o processo predatório e a sua 
relação com o formato institucional que o condiciona, tal como foi 
formulado na hipótese central desta obra. É dentro deste formato 
que as decisões sobre as rendas públicas, dispendidas no setor 
de Saúde, serão tomadas pelos agentes governamentais, seja na 
compra de insumos ou serviços dos fornecedores privados, seja nas 
transferências de rendas para estes grupos através de mecanismos 
regulatórios ou licitatórios.
A estratégia para testar empiricamente a hipótese – de que a con-
tinuidade de um determinado formato institucional condiciona, ao 
longo do tempo, um determinado padrão decisório no tocante aos 
dispêndios na política sanitária brasileira, favorecendo o processo 
predatório –, consistirá em: 
a) caracterizar vários cenários políticos que, longitudinalmente, 

apresentam diferenças acarretadas pelos mecanismos poliárqui-
cos em termos de renovação de atores e agências envolvidas, 
novas alianças partidárias e recomposição parlamentar, diver-
sidade de programas e projetos governamentais etc., e que vão 
constituir o meio ambiente político onde a trama predatória 
vai-se desenvolver;

b)	 dentro	 de	 cada	 cenário	político	distinto,	 identificar	padrões 
decisórios predadores típicos que, a despeito da variedade 
de cenários acarretada pelos mecanismos procedurais poli-
árquicos, parecem reproduzir, ao longo do tempo, operações 
intraburocráticas bastante parecidas no tocante às relações entre 
agentes	governamentais	e	agentes	privados;	à	identificação	de	
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alguns destes padrões dar-se-á o nome de cena, onde se ex-
plicita fragmentos da ação predatória, seus principais atores, 
agentes e agências, além de seus coadjuvantes; e

c) ao tentar remontar, em cada cena, parte da trama predatória 
dos	personagens	envolvidos	verificar	que,	independentemente	
das suas consciências individuais, da moralidade subjetiva dos 
agentes e de suas vontades, a tendência é a reprodução daqueles 
padrões decisórios. 

Os cinco cenários principais referem-se à política sanitária bra-
sileira na primeira metade da década de 90 – governos Collor e 
Itamar Franco, incluindo o início do governo de Fernando Henri-
que Cardoso – e são os seguintes:

 Cenário 1 - O governo Collor e a gestão Alceni Guerra;
 Cenário 2 - Crise ministerial e o mandato-tampão de Adib 

Jatene;
 Cenário 3 - O governo Itamar Franco e a gestão Jamil Haddad;
 Cenário 4 - A mudança ministerial e a gestão Santillo; e
 Cenário 5 - Perspectivas para o governo de Fernando Henrique 

Cardoso: o novo Congresso e o SUS.
Em cada um destes cenários existem cenas de predação, ou 
seja,	processos	decisórios	predadores,	que	refletem	um	alto	grau	
de continuidade ao longo do tempo. O objetivo, portanto, é re-
construir	algumas	delas,	de	modo	a	tipificar	que,	para	além	dos	
mecanismos procedurais poliárquicos e competitivos, a produção 
de serviços sanitários – e o acesso à renda do setor – segue sendo 
altamente oligopolizada, seja na compra de bens ou serviços dos 
fornecedores privados pelas agências governamentais, seja na 
oferta segmentada e divisível, pelo governo, dos bens sanitários 
pretensamente públicos. 
O	teste	empírico	principal	consiste,	portanto,	em	verificar	que,	a	
despeito das mudanças nos cenários, o desenrolar das cenas parece 
conduzir à realização de uma trama predatória, mesmo mudando 
os personagens. Tenta demonstrar, também, que as reformas pro-
postas para o SUS – algumas foram implementadas – não toca-
ram no mecanismo operacional básico do sistema: no seu caráter 
centralizador e repassador de recursos, no âmbito do qual não se 
coordena poliarquicamente as decisões, considerando qualquer 
um dos níveis da administração governamental.
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O procedimento analítico aqui sugerido deve ser considerado, ape-
nas, como uma estratégia de investigação, posto que as evidências 
foram quase integralmente extraídas de matérias jornalísticas e, 
desse modo, estão eivadas das opiniões de seus emissores, não 
sendo	a	palavra	final	sobre	os	 fatos. Na verdade, os fatos aqui 
retratados são os da linguagem da imprensa escrita, dos diários 
O Globo e Jornal do Brasil, além do semanário Veja. Assim, o 
rigor metodológico consiste em tratar nossas evidên cias como elas 
verdadeiramente são: racionalizações interpretativas da imprensa 
sobre os mecanismos predatórios. Em cima de tais racionalizações 
acopla-se uma segunda: a tentativa de se teorizar sobre elas.

Cenário 1 O governo Collor  
e a gestão Alceni Guerra

Segundo avaliações preliminares detectadas na imprensa, o gover-
no Collor,1  em matéria de predação da renda pública, deveria ser 
considerado atípico. Esta caracterização de atipicidade parece ter 
sido bastante difundida naquele período. Chegou-se até a sugerir 
que	a	especificidade	do	governo	Collor	pelos	historiadores	deveria	
principiar pelo “Código Penal e pelos prontuários da polícia”. Esta 
sugestão baseava-se numa estimativa segundo a qual 

[...]nos dois anos, seis meses e dezessete dias em que Collor 
esteve no poder, 32 pessoas foram indiciadas por corrupção, 
outras 300 foram chamadas a prestar contas na polícia sobre 
denúncias de roubalheira no governo. Disso resultaram 22 vo-
lumes de inquérito, em que se apontam 800 diferentes casos de 
falcatruas. Só o esquema PC Farias, a mais bem-sucedida rede de 
corrupção montada no governo, movimentou cerca de 1 bilhão 
de dólares, nos cálculos do delegado Paulo Lacerda, da Polícia 
Federal, encarregado das investigações. Esse número, dividido 
pelos 647 dias úteis em que Collor governou o país, revela que 
o butim diário teria sido de mais de 1.545.595,05 dólares.2 

É óbvio que tais estimativas são, em termos numéricos, frágeis. 
Elas demonstram, entretanto, que a preocupação em se caracterizar 
o período como um dos mais predatórios da República repousa em 
evidências bastante fortes. É verdade, também, que dada a parti-
cularidade histórica, sem precedentes, de se impedir um mandato 
de presidente da República por vias parlamentares e jurídicas, e 



168

de todo o clima anterior de escândalos que envolveu importantes 
atores da administração federal, nesta época, aguçou-se o ímpeto 
de	uma	imprensa	livre	em	busca	de	informações.	O	fluxo	destas	
tinha sido, até então, bem mais reduzido no tocante à investigação 
de denúncias de fraude e corrupção com a renda pública. Antes 
havia ocorrido um clima de denúncias semelhante, durante o go-
verno de José Sarney, que redundara na CPI da Corrupção cujo 
relatório	final	envolvia	também	o	presidente	que,	após	intensas	
negociações políticas, acabou sendo arquivado.
Outros indicadores evidenciam que o período Collor foi recordista 
em predação da renda pública. Segundo dados do Tribunal de 
Contas da União, a quantidade de processos que acorreram àquele 
Tribunal sobre compras irregulares, superfaturamento de preços e 
concorrências viciadas, cresceu cerca de 20 mil processos, em 1989 
(último ano do governo Sarney), para 25.255, em 1990; e 26.873 
processos até novembro de 1991.3  Um levantamento minucioso de 
denúncias feitas em jornais de todo o País, e considerando todos 
os três níveis de governo, no período Collor, entre março de 1990 
e setembro de 1992, calculou que a corrupção apropriou-se ou 
tentou-se apropriar de 28 bilhões de dólares. E ainda, de acordo 
com as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
sobre o esquema PC, só este mecanismo teria se apropriado de 
230 milhões de dólares, o que, na opinião do relator da Comissão, 
Senador Amir Lando, corresponderia a apenas 30% do total mo-
vimentado por aquele esquema (REVISTA VEJA, 1992, p. 46).
As cenas de predação a serem descritas dentro deste cenário polí-
tico, como em outros, não são escolhidas, entretanto, em decor-
rência da moralidade dos agentes, mas sim à medida que se possa 
visualizar as relações entre um formato de tomada de decisão com 
certos mecanismos predatórios. Uma rápida caracterização bio-
gráfica	de	um	dos	seus	principais	personagens,	o	ministro	Alceni	
Guerra, evidencia que boas intenções podem ser rapidamente 
neutralizadas, ou mesmo invertidas, pela trama  predatória.
A	justificativa	de	Fernando	Collor	para	a	escolha	de	Alceni	Guerra,	
médico e deputado federal do PFL, para o Ministério da Saúde, 
repousava em argumentos que o descrevia como um tenaz mo-
ralizador da administração da saúde pública em sua base política 
estadual, o Paraná. Por outro lado, possuía um razoável trânsito na 
esquerda sanitarista, uma vez que se alinhara com ela em algumas 
votações importantes durante a Constituinte. Para além da sua ges-
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tão no INAMPS do Paraná, entretanto, pesava na escolha o fato de 
Alceni Guerra ter sido um importante aliado na campanha eleitoral, 
no estado que deu a Fernando Collor uma das mais expressivas 
vitórias da eleição presidencial, além de ser do PFL, partido com 
o qual o governo pretendia aliar-se para o fortalecimento de sua 
base de sustentação no Congresso (REVISTA VEJA, 1990, p. 81).
A máquina da predação no governo Collor encarregar-se-á de 
empanar	o	brilho	desta	biografia.
No início de sua gestão, Guerra pôs em ação uma estratégia 
mora lizadora do tipo em que se visitava unidades hospitalares 
de surpre sa, demitia-se diretores de postos de saúde, chefes de 
escritórios regionais do INAMPS e diretores de hospitais. Além 
disso, porta va um discurso sobre a necessidade de uma reforma 
administrativa no setor com base na competência, no treinamento e 
na formação gerencial. Apontava dois eixos básicos sobre os quais 
repousavam os problemas do setor: a falta de investimento dos 
governos passados e a falta de formação gerencial dos médicos.4

A fase quixotesca do ministro Alceni Guerra, que ainda em 1990 
foi	 capaz	de	 conflitar	 com	os	maiores	 fabricantes	de	 remédios	
do País e com a Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica 
– ABIFARMA, ameaçando processá-los caso não baixassem os 
preços de seus medicamentos, o que conseguiu temporariamente; 
prometeu,	também,	rever	os	aumentos	concedidos,	ao	final	do	go-
verno José Sarney, para os serviços hospitalares e ambulatoriais, os 
quais considerava abusivos. Quanto a isto, seu ímpeto arrefeceu-se, 
mudando o tom do discurso ao prometer aos donos dos hospitais 
um preço justo, além de pagar as dívidas do SUS para com a rede 
hospitalar conveniada.5

Cedo, as decisões na área da Saúde pautar-se-ão pelo papel que 
lhe foi imputado pelo governo Collor nas suas relações com o 
Legislativo, um papel estratégico que será desempenhado princi-
palmente pela área social do governo, embora tal estratégia tenha 
acabado por contaminar todas as esferas decisórias governamentais 
relevantes.
O governo Collor, a partir de 1991, vendo-se incapaz de garantir 
uma maioria estável no Congresso para a aprovação dos seus 
projetos,	lançou	mão	de	vinculações	cada	vez	mais	fisiológicas	e	
clientelísticas entre as burocracias do Executivo e representantes 
do Congresso, fazendo uso amiúde de um log-rolling predator, 
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isto é, troca de favores entre o Executivo e grupos de parlamen-
tares envolvendo liberação seletiva de verbas para as suas bases 
de apoio.6

Obviamente, o governo Collor não inventou tais mecanismos de 
log-rolling. O clientelismo entre o governo e os parlamentares, e 
entre eles e suas bases eleitorais, é tão velho quanto a República, e 
ocorre até muito antes desta. Por outro lado, nem todo log-rolling 
é necessariamente predador. Talvez o que seria típico do período 
fosse a intensidade dos mecanismos de rent-seeking no comércio 
de favores entre o Executivo e o Legislativo.
Durante o primeiro ano de seu mandato, o governo teve aprovado 
pelo	Congresso,	sem	muitas	dificuldades	e	alterações	significati-
vas, os seus planos econômicos, o que lhe permitiu manter um certo 
distanciamento institucional frente ao Congresso. Seus vínculos 
com esta instituição baseavam-se numa estratégia onde algumas 
lideranças partidárias eram mobilizadas contingencialmente para 
arregimentarem parlamentares em momentos de votação. A mo-
bilização dava-se, basicamente, através de contatos de bastidores 
quase sempre segmentados, seletivos, particularizados e de cunho 
suprapartidário, notadamente incentivando o trânsito de congres-
sistas nos órgãos e gabinetes ministeriais, além de recebê-los 
freqüentemente no Palácio do Planalto.
Evidentemente, a fragmentação partidária propiciava tais meca-
nismos. A solução encontrada, ou pelo menos tentada, segundo 
algumas informações, teria sido o incentivo à formação de dois 
blocos parlamentares de apoio ao presidente, cujos membros 
seriam	beneficiados	na	distribuição	de	verbas	para	seus	projetos	
em troca de seus votos no parlamento. Nos dois blocos estavam 
excluídos, a princípio, os parlamentares vinculados ao espectro 
político da esquerda (PT, PDT, PSB, PCB e PCdoB), além da 
exclusão formal, mas não necessariamente real, de membros do 
PMDB e até do PSDB, já que alguns destes ocupavam cargos 
importantes nos escalões do executivo federal. O primeiro bloco 
seria formado pelo PFL e PRN, sendo o primeiro partido detentor 
da segunda maior bancada no Congresso, atrás apenas do PMDB, 
e o PRN uma pequena legenda pela qual o presidente havia sido 
eleito. Este bloco teria a liderança do deputado Ricardo Fiúza 
(PFL-PE). Um novo bloco, com a intenção de consolidá-lo a 
partir de 1992, tentava articular o PDS, PTB, PDC e PL que, 
juntos, garantiriam ao presidente 113 deputados, um pouco mais 
de 1/5 da composição da Câmara de Deputados. Na verdade, o 
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que	definiria	a	inclusão	ou	a	exclusão	nos		blocos	de	beneficiários	
de verbas para seus projetos, para além de siglas partidárias, era 
o comportamento individual dos parlamentares, até então, nas 
votações sobre os projetos e me di das enviados pelo executivo. 
Neste sentido, uma parcela considerável de membros do PMDB, 
o maior partido, princi pal mente participantes da Comissão Mista 
do Orçamento, encar regada de selecionar as emendas às propostas 
 orçamentárias do executivo federal, foram aliados fundamentais 
nesta estra tégia de log-rolling (JORNAL DO BRASIL, 14 nov. 
1991, p. 2).
O que é importante para os propósitos desta análise não é a ava-
liação	da	eficácia	desta	estratégia	para	o	governo	Collor.	O	que	é	
relevante é a utilização freqüente, no log-rolling, de predação de 
verbas do orçamento da área social. Há fortes indícios de que as 
verbas repassadas pelo Ministério da Saúde, em 1991, submete-
ram-se a este critério. No caso das negociações para se aprovar o 
orçamento de 1992, que seria votado em dezembro de 1991, isto 
ficou	patente.	A	Saúde	iria	priorizar	os	pedidos	dos	120	membros	
da Comissão Mista do Orçamento cujo montante chegaria a 126 
bilhões de cruzeiros (cerca de 171 milhões de dólares). Algumas 
informações davam conta de que cerca de 20 milhões de dólares 
que haviam sobrado das dotações para investimentos na Saúde, 
em 1991, estavam sendo guardados para serem distribuídos logo 
após a votação do orçamento de 1992, para projetos de deputados 
que haviam apoiado o projeto orçamentário do governo (JORNAL 
DO BRASIL, 14 nov. 1991, p. 2).
Além disso, o governo Collor, mesmo antes de rejeição do 
emendão, passou a governar, basicamente, através de medidas 
provisórias. Como se sabe, governar por medidas provisórias tem, 
conseqüentemente, o poder de emperrar a atividade legislativa 
normal, pois a agenda e a pauta parlamentares voltam-se para a 
aprovação de medidas governamentais urgentes e que são priori-
tárias no regulamento das votações.7

Para a estratégia do log-rolling,	extremamente	propícia	ao	flores-
cimento de mecanismos predatórios, o governo dispunha, de um 
meio	extremamente	eficaz:	a	política	orçamentária.	A	negociação	
sobre o orçamento cumpriria, agora, o papel de articulação e 
arregimentação política. A execução do orçamento de 1991 e as 
discussões e negociações que precederam a aprovação do orça-
mento de 1992, foram a cabal demonstração do uso puramente 
clientelístico de um instrumento que, doutrinariamente, deveria 
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orientar a racionalidade e a democratização dos gastos públicos. 
A questão tornou-se mais grave quando o governo exacerbou o 
uso carimbado do seu próprio orçamento, isto é, segundo a gíria 
parlamentar, quando sua proposta orçamentária foi precedida 
de intensas negociações nas quais se embutiram promessas de 
liberação de verbas em troca do apoio de determinadas bancadas 
parlamentares, nas votações do Congresso. Tornou-se mais grave, 
ainda,	quando,	em	fins	de	1991,	o	antigo	relator	da	Comissão	Mista	
do Orçamento, deputado João Alves (PFL-BA), foi afastado da 
relatoria sob a acusação de favorecer seus redutos eleitorais na 
Bahia. A sua substituição pelo deputado Ricardo Fiúza (PFL-PE) 
não alterou substantivamente o rateio clientelístico do orçamen-
to de 1992, embora tenham-se registrado algumas tentativas de 
negociações partidárias mais amplas. Ou seja, não se conseguiu 
eliminar a desigual, particularista e concentrada distribuição das 
verbas orçamentárias (JORNAL DO BRASIL, 1 dez. 1991, p. 4 ; 
O GLOBO, 13 dez. 1991, p. 5).
Ao	final	de	tudo,	o	Congresso	acabou	por	abdicar	do	fechamento	
da proposta orçamentária de 1992, já que este fechamento foi 
deixado à elaboração pelos técnicos do Departamento de Orça-
mento da União (DOU), do Ministério da Economia, auxiliados 
por técnicos do Centro de Processamento de Dados do Senado 
Federal (PRODASEN), com o objetivo de compatibilizar as pro-
postas parlamentares com as propostas do Executivo. O que havia 
sido aprovado no Congresso, no dia 16 de dezembro de 1991, era 
apenas uma proposta inacabada.
Não será incomum, portanto, a ausência de coordenação orça-
mentária nas ações subseqüentes, uma vez que a política de gastos 
partia de uma esdrúxula situação na qual ao executivo incumbia 
a adequação das emendas do legislativo às propostas daquele. Ou 
seja,	o	Congresso	abria	mão	de	sua	função	fiscalizadora	em	relação	
ao orçamento (O GLOBO, 9 jan. 1992, p. 8).
A desobediência às regras orçamentárias foi confessada pelo 
próprio	governo	quando,	ao	final	de	1991,	o	secretário	nacional	
de Planejamento do Ministério da Economia, Pedro Parente, 
confirmara,	à	Comissão	Mista,	que	o	executivo	havia	efetuado	
despesas não previstas pela lei orçamentária. Tal declaração fora 
feita no momento em que o governo encaminhava ao Congresso 
14 pedidos de créditos suplementares. Na ocasião, ao enfrentar a 
estranheza de alguns membros da Comissão, teria dito: “Sinto-me 
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muito constrangido. Isto é errado mesmo, mas até nós, do órgão 
central,	temos	dificuldades	de	saber	o	que	está	acontecendo	nas	
unidades orçamentárias. A gente realmente não sabe o que ocorre.”
O comentário do deputado Paulo Hartung (PSDB-ES) a respeito 
do excesso de créditos adicionais pedidos pelo governo, em clara 
demonstração do obscuro destino de verbas e da ausência de 
controle na execução, foi: “Chegamos ao absurdo de credores do 
governo	que	fizeram	obras	antes	da	liberação	dos	recursos	baterem	
à porta da comissão” (JORNAL DO BRASIL, 16 dez. 1991, p. 2).
As	negociações	para	o	orçamento	de	1992	apenas	confirmaram	
uma certa continuidade de comportamento em relação aos gastos 
orçamentários durante o ano de 1991. Em relação à área da Saúde, 
segundo informações do próprio Ministério, os estados do Paraná 
e de Alagoas foram, naquele ano, os que obtiveram, a partir de um 
indicador dado pelo montante de recursos repassados per capita, as 
maiores	verbas	do	setor.	O	quadro	a	seguir	reflete	esta	concentração	
que nada mais é do que a resultante da operação do log-rolling 
entre os escalões da burocracia federal, os parlamentares de cada 
estado e os grupos de rent-seeking em cada um deles.
É sintomático que os gastos com Saúde tenham-se concentrado 
nos estados das bases políticas do presidente da República e do 
seu ministro.
O mesmo pode ser dito com relação aos gastos de 1991, do Mi-
nistério da Ação Social, por exemplo, na Fundação Centro Brasi-
leiro para a Infância e a Adolescência (FCBIA), que incorporou a 
antiga FUNABEM. Até o dia 20 de setembro de 1991, embora o 
estado de Alagoas detivesse apenas 1,6% da população do País, 
já havia recebido 7,69% dos recursos orçamentários totais da 
FCBIA. O montante liberado fora de 2,9 bilhões de cruzeiros 
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Quadro 3
repasses de verbas do Ministério da saúde para os estados 

(janeiro a agosto de 1991)

Estado Repasse per capita Montante 
(bilhões de Cr$)Cr$ 1.000,00 US$*

Alagoas 16,8 39,33 40,7 
Paraná 14,2 33,25 119,3 
Rio de Janeiro 12,8 29,97 177,9 
São Paulo 12,6 29,50 417,1 
Fonte: Ministério da Saúde e Jornal do Brasil, 10 set. 1991. * Dólar comercial de  
13/09/91: Cr$427,05

(cerca de 6,3 milhões de dólares), superado apenas pelo Rio de 
Janeiro (4,8 bilhões de cruzeiros), Bahia (3,4 bilhões de cruzei-
ros) e Pernambuco (3,1 bilhões de cruzeiros). São Paulo, o esta-
do mais populoso do País e com uma população 15 vezes maior 
do que a de Alagoas, recebeu da FCBIA quase a metade das 
verbas recebidas por este estado: 1,5 bilhão de cruzeiros (3,3 
milhões de dólares). Alagoas era o estado da ministra da Ação 
Social, Margarida Procópio. O agravante em relação aos gas-
tos da FCBIA foram as inúmeras denúncias de irregularidades 
que cercaram a distribuição de suas verbas neste Estado, e que 
levaram à renúncia da presidente da Fundação, Fátima Borges, 
em meados de setembro de 1991. As irregularidades apontadas, 
muitas	confirmadas	posteriormente,	diziam	respeito	a	repasses	
de	verbas	para	entidades	assistenciais	suspeitas	ou	fictícias,	
além de diferentes destinações dadas ao dinheiro repassado 
(JORNAL DO BRASIL, 25 set. 1991, p. 4).
Estas ocorrências no Ministério da Ação Social servem apenas 
para ilustrar que os mecanismos predatórios no log-rolling orça-
mentário permearam freqüentemente quase toda a área social do 
governo Collor.
Portanto, é conveniente salientar no cenário acima que a interpene-
tração das instituições poliárquicas, principalmente parlamentares 
e partidárias, com as burocracias ministeriais vão se dar amiúde 
através de mecanismos de log-rollings	predatórios.	Isto	significa	
que a interpenetração não vai contaminar as agências ministeriais 
com a competitividade poliárquica, mas sim que a estruturação 
do decision-making será altamente seletiva, voltada para deter-
minados grupos de parlamentares e, a despeito da fragmentação 
partidária naquele Congresso, concentrar-se-á em certos partidos. 
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Dentro deste cenário desenrolam-se as cenas descritas a seguir. 
Deve-se alertar, porém, que os vínculos entre parlamentares e 
as agências ministeriais não constituem o único eixo por onde a 
predação se insere. A rede é bem mais complexa. Assim, um par-
lamentar pode desempenhar o papel, junto à burocracia pública, de 
um lobby privado. Por outro lado, existem vínculos diretos entre 
grupos privados, agindo através de lobbies, com agentes postados 
dentro da própria burocracia governamental.

Cena 1.a O SUS, o projeto dos CIACs  
e as empreiteiras

A tentativa de se manter de pé as dotações orçamentárias de 
1992 para o Ministério da Saúde e, em particular, para o projeto 
dos Centros Integrados de Apoio à Criança (CIACs), motivou, 
em grande parte, o esforço de Alceni Guerra em mobilizar par-
lamentares para a aprovação daquele orçamento. Por sua vez, o 
projeto dos CIACs, a despeito do empenho especial do presidente 
da República pela sua implementação, via Ministério da Saúde, 
com aportes de recursos também da Educação e da Ação Social, 
vivia sob fogo cerrado em várias frentes partidárias, inclusive de 
membros de partidos coligados ao governo. A partir do segundo 
semestre de 1991, o ministro Alceni Guerra parte para uma agres-
siva mobilização parlamentar, com o aval do presidente, para 
garantir as dotações orçamentárias do projeto. A moeda de troca 
era	a	promessa	de	se	garantir	financiamento	do	Ministério	para	as	
emendas dos deputados voltadas para a construção de hospitais 
e postos de saúde. 
Afirma-se	que,	para	a	viabilização	orçamentária	dos	CIACs,	em	
fins	de	1991,	Alceni	chegou	a	atender	os	pedidos	de	149	dos	150	
membros da Comissão Mista do Orçamento, em relação à Saúde, 
dentro da proposta do Executivo para 1992 (JORNAL DO BRA-
SIL, 3 nov. 1991, p. 4, 9 dez. 1991, p. 4).
O projeto Minha Gente, que englobava a construção dos CIACs, 
teria tido, em 1991, apenas o aporte extra-orçamentário de 60 
bilhões de cruzeiros (cerca de 155 milhões de dólares, retirados 
dos Ministérios da Saúde, Educação e Ação Social. A intenção 
do governo, para o orçamento de 1992, era o de alocar quase um 
bilhão de dólares no projeto, majoritariamente dentro do Ministério 
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da Saúde, já que Alceni Guerra era o coordenador. Por outro lado, 
o governo descumpriu os ditames da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias que estipulavam a discriminação dos recursos destinados 
aos Estados e Municípios, no âmbito da Seguridade Social. Aos 
CIACs, por exemplo, destinou-se uma dotação global para 1992 
sem nenhuma determinação prévia dos locais onde o projeto de-
veria ser implementado o que, num ano de eleições municipais, 
favoreceria bastante a barganha política entre dotações orçamen-
tárias e a cooptação ou o apoio de bases de poder regional e local 
(O GLOBO, 28 ago. 1991, 8 nov. 1991, p. 6).
O	fluxo	de	verbas,	dentro	do	Ministério	da	Saúde,	em	direção	aos	
CIACs,	atraiu	os	predadores.	Em	fins	de	1991,	começam	a	surgir	
uma série de denúncias sobre contratos entre o projeto Minha 
Gente, onde se alojavam os CIACs, com empreiteiras e empresas 
de assessoria. Um dos primeiros contratos a ser denunciado foi 
com a empresa Masters Consultores Associados S/C Ltda., uma 
empresa do Paraná, que objetivava prestar assessoria técnica na 
construção dos centros integrados. Tratava-se da contratação de 
uma empresa que iria gerenciar outra empresa que, por sua vez, 
gerenciaria as empresas construtoras do projeto. Segundo o par-
lamentar que fez a denúncia, havia indícios de que os verdadeiros 
donos da Masters estariam dentro do Ministério da Saúde, ligados 
ao presidente da Comissão de Concorrência dos CIACs (O GLO-
BO, 29 nov. 1991, p. 3; JORNAL DO BRASIL, 29 nov. 1991, p. 
4). Já o dono da DM Construtora de Obras, empreiteira também 
paranaense que, em consórcio com a empreiteira Habitação S.A. 
Construções e Empreendimentos, havia ganho a concorrência 
para a construção dos 200 CIACs naquele Estado, era da mesma 
região do ministro Alceni Guerra. Inimigos políticos regionais do 
ministro acusavam que o esquema envolvendo a Masters e a DM 
fazia parte de um plano para a eleição do ministro ao governo do 
Paraná, nas eleições de 1994. Os escândalos que se sucederam na 
sua	pasta,	principalmente	em	fins	de	1991	até	a	sua	saída	no	início	
de 1992, teriam sepultado tais projetos políticos (O GLOBO, 16 
dez. 1991, p. 3).
O episódio do contrato suspenso com a Masters, independente-
mente dos resultados da auditoria do Tribunal de Contas da União, 
evidencia um dos mecanismos típicos da predação. Trata-se da 
constituição temporária de um agente cujo objetivo é se transfor-
mar em instrumento privilegiado para extrair renda de uma agência 
pública, agente que possui relações pessoais dentro da burocracia. 
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Por outro lado, pode-se indagar o que teria ocorrido se a denúncia 
não tivesse sido formulada. Em dezembro de 1991, o TCU infor-
mou uma série de irregularidades nos mecanismos contratuais do 
projeto Minha Gente, além de informar que, apesar do INAMPS 
estar passando por uma penúria de verbas, parte destas teriam sido 
alocadas irregularmente na construção dos CIACs. Assim, o TCU 
proibiu qualquer utilização de recursos do SUS para construir 
CIACs,	além	de	proibir	que	nas	licitações	futuras	se	fizesse	uso	
do critério notório conhecimento. 
A aprovação dos relatórios parciais do orçamento de 1992 po-
deria, aparentemente, demonstrar que a área da Saúde houvesse 
sido	beneficiada,	como	propagava	o	Ministro	da	Saúde	junto	aos	
parlamentares para convencê-los a manter o orçamento dos CIACs 
intocável. Porém, na interpretação do deputado Alberto Goldman 
(PMDB-SP) teria havido, na verdade, uma redução de 3,8 bilhões 
de dólares em relação ao ano de 1991. É que o discurso do Minis-
tro Alceni Guerra basear-se-ia em um subterfúgio estatístico, isto 
é, ele estaria somando o orçamento do INAMPS, que em 1991 
ainda pertencia ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, ao 
orçamento da Saúde de 1992, quando esta incorporou o INAMPS, 
inclusive orçamentariamente. Se se excluísse o INAMPS, a Saúde 
teria tido uma redução, em 1992, de 3,8 bilhões de dólares. Se a 
isto se acrescentasse o favorecimento do projeto dos CIACs dentro 
do	orçamento	da	Saúde,	o	que	dados	posteriores	confirmarão	é	
que, na verdade, apenas os CIACs foram favorecidos em 1992.
Em	resumo,	os	relatos	acima	exemplificam	alguns	mecanismos	
recorrentes da predação: a mobilização parlamentar através do 
log-rolling entre as dotações orçamentárias do executivo e projetos 
de grupos de parlamentares; o favorecimento para aportes orça-
mentários num determinado projeto; a constituição e eleição de 
um agente privado para realizar o projeto e para o qual se destina 
parte deste orçamento; a pessoalidade revestindo as relações entre 
o agente privado e os decisores públicos.
Deve-se atentar para o fato de que a estratégia do ministro para a 
mobilização parlamentar pró-CIAC, e a sua promessa de garantir 
financiamento	para	construir	hospitais	e	postos	de	saúde	é	posterior	
à sua convocação por uma CPI do Senado para explicar este tipo 
de	financiamento.	É	esta	Comissão	Parlamentar	de	Inquérito	que	
fornecerá os fatos e personagens principais para a caracterização 
da cena a seguir. 
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Cena 1.b O SUS, a construção de hospitais  
e a CPI das empreiteiras

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que 
investigava as irregularidades na contratação de obras públicas, 
e	que	ficou	conhecida	como	a	CPI	das	Empreiteiras,	convocou	o	
ministro Alceni Guerra para que ele explicasse por que grande parte 
das	licitações	para	a	construção	de	hospitais	com	financiamento	
da Saúde estava sob suspeição.
Segundo dados da CPI, no orçamento de 1991 estava prevista a 
construção de 362 novas unidades hospitalares, e apenas 73 inves-
timentos em hospitais e postos já funcionando. Em relação às novas 
construções, denunciava-se que o Ministério estaria condu zin do ou 
viciando as suas próprias licitações, sem apresentar em seus editais 
a	especificação	de	preços	mínimos,	desobedecendo	às	instruções	
do Tribunal de Contas da União, que considerava ilegal licitação 
com preço oculto e que, em várias licitações, diver sas empreiteiras 
apresentavam preços muito inferiores à base ado tada pelos editais 
(O GLOBO, 27 out. 1991, p. 10, 28 ago. 1991).
Esta CPI produziu relatos ricos de mecanismos de predação. Um 
dos	casos	mais	rumorosos	só	veio	a	público	devido	a	conflitos	e	
ameaças entre os próprios participantes, como geralmente acontece 
nos casos de predação. Segundo um dos empresários envolvidos, 
ele vinha tentando ser ouvido pelos ministros da Saúde e da Ação 
Social desde fevereiro de 1991, mas só conseguiu uma audiência 
com o ministro da Justiça em setembro daquele ano, após ter en-
viado	uma	carta	a	um	influente	senador,	encaminhada	à	CPI.	Nesta	
carta, o empresário acusa uma grande construtora de lhe propor 
entrar num esquema no qual obteria 2% do faturamento de 55 
milhões de dólares, destinados à construção de hospitais em vários 
municípios. O esquema era uma espécie de cartelização	chefiada	
pela referida construtora que, comandando um grupo de pequenas 
construtoras, viciava e controlava as licitações e as concorrências 
para obras do Ministério, numa determinada região. O mesmo 
tipo de esquema funcionaria, também, para obras de saneamento 
básico, do Ministério da Ação Social, em outros municípios. Em 
outubro, o empresário foi convocado a depor na CPI.8 

Em junho de 1992, outra artimanha, com lances semelhantes, veio 
a público contra a mesma construtora. Esta nova denúncia acabou 
por elucidar, em parte, o esquema predatório no Ministério da 
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Saúde.	A	construtora	deteria	influência	decisiva	para	a	liberação	
de recursos do Ministério junto aos responsáveis pelos contatos do 
Ministério com as empreiteiras naquele período. Neste atrito entre 
as	empresas	fica-se	sabendo,	por	exemplo,	que	o	lucro	esperado	da	
menor delas era de 25%, sem dúvida uma taxa bastante atrativa. 
Entretanto, dada a exigência da grande construtora para que a outra 
lhe reservasse 43% do montante, já que no esquema de construção 
de hospitais pelo Ministério o combinado seria este, o atrito entre 
as duas empreiteiras fora inevitável, fazendo-o vir a público.9

Os mecanismos de predação são bastante repetitivos nestes casos: 
o acesso privilegiado a uma agência pública, onde se planta um 
agente estratégico ou o alicia e, a partir de informações seletivas 
e	confidenciais	internas,	monta-se	um	esquema	prévio	altamente	
lucrativo de cartelização para os preços das concorrên cias, com 
a conivência de grupos do setor. Geralmente, a predação é des-
coberta quando algum membro do cartel se sente ameaçado ou 
prejudicado.
A predação de rendas através da construção de hospitais não foi 
inaugurada pelo esquema montado, no Ministério da Saúde, na ges-
tão de Alceni Guerra, embora neste caso a predação quase sempre 
descambasse para o ilícito do processo licitatório e mesmo para 
alguma artimanha de intermediação privada de verbas públicas. 
Como já foi mencionado, existe um mecanismo de rent-seeking 
que se inicia a partir de concessões regulatórias que, a princípio, 
são lícitas. Sabe-se, por exemplo, que durante o regime militar, a 
partir de dezembro de 1974, quando foi criado, o Fundo de De-
senvolvimento	e	de	Apoio	Social	–	FAS	financiou	a construção 
e equipou muitos hospitais particulares, em todo País, a custos 
subsidiados. O mais grave é, após tal predação lícita inicial, cons-
tatar que, passados mais de 20 anos, a maior parte de tais hospitais 
privados sobrevivem, hoje, às custas dos convênios com o SUS. 
Não existe predação mais grave do que a intervenção estatal, com 
renda pública, tentando transformar produtores privados de bens 
e serviços coletivos, assegurando-lhes, sem riscos, consumidores 
a partir de novas injeções de renda pública. Na verdade, este tipo 
de	financiamento	ocorreu	após	fortes	pressões	da	Federação	Bra-
sileira de Hospitais – FBH sobre o governo, no início de 1977, 
em confronto direto com os chamados grupos sanitaristas dentro 
do Ministério da Saúde, aos quais a FBH acusava de mentalidade 
estatizante (MELLO, 1977, p. 197-212 ; JORNAL DO BRASIL, 
15 maio 1994, p. 14).
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Cena 1.c Subtipos de predação licitatória  
e triangular: verti calidade e  
horizontalidade na ação predatória 

Não bastassem os lobbies, em pool ou isolados, de empresas e 
empreiteiras atuando diretamente dentro das agências do Minis-
tério da Saúde, mecanismos bastante inventivos de intermediação 
de verbas, com base no inside information, começaram também a 
ocorrer. Estes agentes intermediadores ora se constituíam em em-
presas meramente repassadoras, abocanhando uma percentagem 
por	este	serviço	ou,	então,	transformavam-se	em	beneficiadoras	
diretas dos projetos. Aqui, relatam-se mecanismos de predações 
licitatórias e triangulares onde agentes funcionam como inter-
mediadores na captação da renda pública e, ao mesmo tempo, 
restringem o mecanismo competitivo das licitações, produzindo 
cartelização dos preços dos serviços e insumos que agentes pri-
vados vendem ao governo. Por outro lado, tais mecanismos são 
ágeis para estender seus tentáculos aos diversos níveis da admi-
nistração pública – governos estaduais e municipais, daí a sua 
verticalidade – ao mesmo tempo em que são capazes de aglutinar 
projetos e decisões de diversos governos municipais – daí a sua 
horizontalidade.
Foi com relação a estes mecanismos de intermediação que um pre-
feito	de	um	município	do	interior	veio	a	público,	no	final	de	1991,	
denunciar	um	esquema	de	uma	construtora	que	traficava	influência,	
agora para a liberação de verbas da SESP, a antiga fundação de 
serviços especiais do Ministério da Saúde que constitui um dos 
braços da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA.
Segundo o prefeito, a existência de uma vinculação estranha entre 
o chefe de gabinete da Comissão de Desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do País, e a construtora 
foi descoberta por acaso. O chefe de gabinete enviou à Prefeitura 
minuta de um documento para ser reproduzido com o timbre do 
executivo municipal e devolvido assinado pelo prefeito. No docu-
mento	especificava-se	a	remuneração	da	construtora:	50%	do	valor	
global do investimento mais 5% relativos ao projeto. Em troca, 
esta encarregar-se-ia da liberação de 16,8 milhões de cruzeiros 
(cerca de 25.000 dólares), para a ampliação do sistema de água 
do município. A minuta chegou com informações padronizadas e 
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valores discriminados, além de código relativo aos recursos, fonte, 
valor	e	especificação.	O	esquema	ter-se-ia	generalizado	na	região,	
sendo que prefeituras que se recusassem a participar dele não re-
ceberiam repasse governamental (O GLOBO, 7 nov. 1991, p. 8).
O	relato	acima	exemplifica	bem	a	ação	predatória.	Além	de	se	
dilapidar renda pública para o pagamento a uma determinada 
empresa que garante o acesso privilegiado ao repasse de verbas, 
encarecendo sobremaneira a contratação das obras, o mecanismo 
é eminentemente de exclusão daqueles que se recusam a participar 
do	esquema.	Este	relato	também	exemplifica	o	alcance	territorial	
da predação: ela pode iniciar-se nos níveis decisórios mais ele-
vados – no nível ministerial – até alcançar as pontas da rede de 
produção da política, ao nível dos municípios. Este mecanismo de 
intermediação, onde os parlamentares de bases regionais e locais 
são substituídos por empresas privadas ou por agentes públicos 
com	pretensões	políticas	futuras,	reflete	uma	semelhança	lógica	
na ação predatória de todos eles: o uso da renda pública como 
moeda eleitoral com a qual se compra prestígio e apoio político. 
Este uso tornou-se corriqueiro no âmbito da rede de serviços do 
SUS, principalmente em níveis regionais e municipais. 

Cena 1.d Alceni Guerra e o caso das bicicletas  
e dos guarda-chuvas

Foi muito comum detectar nos escândalos que foram divulgados 
sobre os negócios entre agentes privados e agentes públicos, a 
proliferação de outros mecanismos de triangulação de empresas ou 
de outros subtipos de predação triangular. Isto é, quando empresas 
de médio e pequeno porte, do setor comercial, transformavam-
-se em intermediárias de vendas de grandes grupos industriais 
para as agências públicas. Seriam empresas que, acompanhando 
os	editais	publicados	em	órgãos	da	imprensa	oficial,	ou	mesmo	
privada,	ficavam	atentas	para	as	boas	oportunidades	de	negócios.	
Ao retirarem o edital, empresas intermediárias agiriam em conluio 
com um grupo industrial – ação típica de testa-de-ferro – já que 
muitos destes grupos industriais não poderiam, por impedimentos 
legais, candidatar-se diretamente às concorrências públicas. Estas 
vedações, geralmente, diziam respeito à inadimplência com o go-
verno,	na	forma	de	débitos	fiscais,	freqüentemente	de	contribuições	
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sociais previdenciárias ou trabalhistas (especialmente do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS).
Aqui, a área social é duplamente predada: na sonegação das con-
tribuições e no superfaturamento de preços nos contratos através 
de uma empresa intermediária.
Estimou-se que, para aquele período, em todo o país, existiriam 
cerca de 3 mil empresas agindo como intermediárias na venda de 
produtos e serviços para agências governamentais, sobrevivendo 
graças a estas licitações (JORNAL DO BRASIL, 24 jan. 1992, 
p. 3).
Este tipo de triangulação não deve ser confundido com o processo 
de terceirização, típico da contenção de custos de empresas mo-
dernas, embora este último rótulo possa estar ocultando operações 
do tipo predatório. Na verdade, a triangulação aqui mencionada é 
geralmente um lobby ilegal, onde uma pequena empresa age para 
camuflar	a	ação	de	grupos	industriais	muitas	vezes	inadimplentes,	
ação baseada no caráter restrito da informação – editais publicados 
apenas	nos	órgãos	da	imprensa	oficial	ou	em	jornais	privados	de	
baixa	circulação	onde	existem	dificuldades	para	eventuais	con-
correntes adquirirem o edital, ou, ainda, concorrências dirigidas 
na	 fase	 de	 pré-qualificação,	 onde	 somente	 al	gumas	 empresas	
preencheriam, antecipadamente, os requisitos técnicos exigidos 
pelo edital.
O Ministério da Saúde foi alvo freqüente destes mecanismos. 
A enumeração e a descrição de alguns deles estão no Anexo-
-Cronologia relativo a este capítulo. Por ora, basta citar duas 
operações	que	ficaram	bastante	conhecidas	através	de	denúncias	
pelos jornais, naquele momento.
Foi desse modo que a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA 
quase adquiriu – o contrato foi desfeito após a denúncia – 23.500 
bicicletas de uma pequena loja a um preço médio de 163 dólares 
por unidade. O preço máximo no mercado varejista era estimado 
em 133 dólares. O contrato foi assinado em novembro de 1991, 
quando participaram, na concorrência, três grandes empresas. 
Ficou-se sabendo que uma delas era a fornecedora da pequena 
empresa comercial fazendo, com esta, uma triangulação. As 
bicicletas destinavam-se ao programa dos agentes comunitários 
no combate à cólera, com surtos epidêmicos, na época, em várias 
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regiões nacionais. Havia falhas graves no processo licitatório, o 
que teria favorecido a dupla vencedora.
Semelhantemente, e destinados ao mesmo programa de combate 
à cólera, uma empresa de materiais e equipamentos cirúrgicos 
venceu a concorrência para a venda de 22.500 guarda-chuvas à 
FUNASA, embora não comercializasse este produto. Os preços 
teriam sido superfaturados em mais de 50%. Esta empresa chegou 
a participar de até cinco licitações por dia, admitindo seu proprie-
tário que metade do seu fa turamento provinha de contratos com 
o Ministério da Saúde.10 

Cena 1.e Os segredos da burocracia  
e a distante poliarquia

Esta cena é descrita a partir de um relato, de certo modo alegórico, 
de autoria de um jornalista. O relato merece ser transcrito na sua 
íntegra	já	que,	a	despeito	da	mistura	de	ficção	e	realidade,	exem-
plifica	bem	o	mecanismo	intraburocrático	da	predação:	

compra de agulhas favorecia empresa 

Como é que estão as coisas? Alguma novidade? Era o ministro 
Alceni Guerra, ao telefone, para Isabel Stefano. “Não, tudo bem”, 
respondeu ela. “E como é que vai a concorrência das microlance-
tas?”, indagou o ministro. A presidente da FUNASA comunicou, 
então, que decidira cancelar pessoalmente a concorrência das 
microlancetas (agulhas de tirar sangue do dedo), explicando 
a	decisão	por	ter	constatado	que	a	licitação	era	flagrantemente	
dirigida. “Mas tem uma pessoa aqui na minha frente que diz 
que a microlanceta que iria ganhar a concorrência é de melhor 
qualidade”, insistiu o ministro. Stefano explicou que a tal mi-
crolanceta a que se referia Alceni, fabricada pelos laboratórios 
Roche, era realmente de melhor qualidade, mas muito mais cara 
– Cr$116,00 a unidade –, enquanto a outra, de Cr$25,45, embora 
de qualidade inferior, servia bem aos objetivos da Fundação. 
“Está bem. A decisão é sua”, concluiu o ministro, desligando 
abruptamente o telefone. 

O caso começou com a Tomada de Preços nº 2, publicada no 
Diário	Oficial	da	União,	de	22	de	julho,	destinada	à	aquisição	
de exatas 5.148.956 microlancetas descartáveis ou estiletes 
para hematologia.	Após	várias	firmas	terem	adquirido	o	edital,	
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um representante da empresa Sainel Ltda. disse à presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, Consuelo Cozac Mota, que 
estava errada a denominação do objeto da concorrência.

Dias depois, no início de agosto, Nelson Marques pediu à Con-
suelo Cozac Mota o edital e lhe determinou que adiasse sine die 
a abertura dos envelopes. O adiamento foi publicado no Diário 
Oficial	de	14	de	agosto	e	no	dia	27	de	setembro	Cozac	recebeu	
um	novo	edital,	com	uma	nova	especificação:	em	vez	de	apenas	
microlancetas descartáveis constava microlancetas descartáveis 
com ponta perfurante de formato adequado para a formação de 
gota espessa, acondicionada no seu próprio corpo, embaladas 
em frasco de material resistente com tampa rosqueada contendo 
um mínimo de 50 unidades e no máximo de 100 unidades. 

Faltava apenas indicar o CGC dos Laboratórios Roche, re-
presentado, na licitação, pela empresa Quimfarma Indústria e 
Comércio Ltda. 

Revogação	–	Apesar	do	edital	ter	sido	flagrantemente	elaborado	
para que a Roche ganhasse a licitação, outros sete concorren-
tes se apresentaram, com preços que variavam de Cr$ 25,45 a 
unidade (Cirúrgica Fernandes) a Cr$ 120,00 (DPI Importação e 
Exportação de Material Médico Hospitalar), passando pelos Cr$ 
116,00 da Roche. O direcionamento da concorrência foi detecta-
do, primeiro, pelo procurador-geral Wenceslau Pereira de Abreu 
Filho, que recomendou à Isabel Stefano a imediata revogação 
da licitação. Ela pediu o processo e revogou a concorrência, 
comunicando a decisão a Carlos Pastro. 

Tudo bem, a decisão é tua, mas vai ferir interesses, porque um 
pedaço do dinheiro da concorrência iria para uma caixinha de 
deputados, advertiu o diretor de administração Nelson Marques, 
que também irritou-se com o cancelamento, comunicando-a ao 
ministro da Saúde. No mesmo dia, houve o telefonema de Alceni 
a Stefano. No dia seguinte, ela foi convocada para uma reunião 
com a assessora especial do ministro, Eloá Cathi Lor. Levou todo 
o processo da licitação numa pasta e repetiu a Eloá as razões do 
cancelamento.“Sua decisão vai ferir interesses do Ministério”, 
sentenciou a assessora (MARINHO, 1992, p. 5).

Os	personagens	não	são	produtos	meramente	fictícios.	Todos	os	
nomes	fizeram	parte	da	cúpula	decisória	do	Ministério	da	Saúde	
até	quase	o	final	da	gestão	de	Guerra,	e	que	culminou	na	demissão	
conjunta de toda a direção da FUNASA quando os escândalos 
vieram à tona na imprensa.
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O relato, embora fantasie alguns fatos, é também muito mais real 
do	que	ficcional.	Além	disso,	possui	o	mérito	de	evidenciar	uma	
aguda dimensão do processo predatório: o segredo da informa-
ção. Toda vez que ocorre o vazamento da informação, no caso 
devido	aos	conflitos	entre	agentes	intraburocráticos	com	relação	
aos interesses dos fornecedores privados, a predação é tolhida ou 
eliminada. O recrutamento de agentes fiéis é fundamental para a 
predação.
Uma série de denúncias sobre graves irregularidades ocorridas 
em vários órgãos do Ministério da Saúde, ainda naquela gestão, 
culminaram no pedido de demissão de Alceni Guerra, em janeiro 
de 1992. Collor não tentou demovê-lo da idéia, aceitando a de-
missão do ministro (JORNAL DO BRASIL, 15 dez. 1991, p. 18).
A saída de Guerra do ministério legou, ao menos, uma completa 
devassa nos mecanismos predatórios ocorridos em sua pasta. Entre 
estes mecanismos, o mais comum seria, após a observação de inú-
meras ocorrências, o do pagamento de preços superfaturados aos 
prestadores de serviços e fornecedores de produtos ao Ministério 
da Saúde. Não se pode deixar de mencionar que a maior parte do 
pagamento de preços superfaturados dirige-se a clientes privados 
preferenciais e seletivos. Esta seletividade da clientela de fornece-
dores reproduz, na prática, os processos típicos de oligopolização 
no acesso às agências públicas, independentemente das regras 
nas licitações. Isto é, as licitações funcionavam como um aval 
de legitimidade para ações anteriormente viciadas e orientadas 
por grupos de pressão ou lobbies, em conivência, na maioria das 
vezes, com agentes públicos posicionados em lugares estratégicos 
dentro da burocracia governamental.
Segundo estimativas de fonte governamental, apenas nos primeiros 
10 meses de 1991, o montante de gastos do governo federal na 
compra de serviços e produtos de fornecedores privados estaria 
por volta de 7 bilhões de dólares, quase alcançando o orçamento 
do Ministério da Saúde naquele ano. Tais gastos, evidentemente, 
foram incapazes de sanar a penúria nos serviços públicos, princi-
palmente os da área social. 
Em	fins	de	1991,	um	dos	membros	proeminentes	da	equipe	go-
vernamental,	Egberto	Batista,	confirmava:“O	menor	preço	para	o	
setor público nunca é igual ao menor preço praticado pela iniciativa 
privada, pois vender para o governo tem um custo mais alto, que 
transforma a operação em uma aventura” (BATISTA, 1991, p. 18).



186

Acrescentando que, mesmo quando as decisões públicas fossem 
corretas,	os	fornecedores	do	governo	se	protegeriam	da	inflação	
e do atraso na liquidação das faturas, pois, mesmo sem atraso, o 
pagamento do governo levaria em média dois meses e meio, prazo 
entre	a	fixação	de	um	preço	por	uma	empresa	e	o	recebimento.
Portanto,	os	preços,	devido	à	alta	inflação	mensal	média	naquele	
período, seriam elevados em mais de 70%, segundo cálculos de 
um dos fornecedores do Ministério da Saúde. Desse modo, e de 
acordo com estes argumentos típicos dos fornecedores, onde a 
inflação	seria	o	leitmotiv para a ação predatória, o secretário de 
Desenvolvimento Regional concluía:“Por isso, na hora que se 
abrem as propostas, ocorrem estes escândalos. É que todos os 
empresários fazem estas contas, porque sabem que vender para o 
governo	significa	riscos”	(BATISTA,	1991,	p.	18).
Esta	afirmação	complacente	com	os	argumentos	dos	fornecedores	
de que é arriscado vender serviços e produtos ao governo, feita 
por	um	membro	da	equipe	governamental,	 acaba	por	 justificar	
a predação e, ao mesmo tempo, não esclarece por que inúmeros 
empresários predam suas próprias rendas – no sentido atribuído 
por Tullock a estes tipos de gastos – em propinas, aliciamentos e 
lobbies, para se transformarem em fornecedores preferenciais e 
privilegiados	do	governo.	Não	há	evidências	suficientes	de	que	
vender serviços e produtos às agências governamentais seja mais 
arriscado do que vender ao mercado.
Independentemente dos resultados judiciais e penais, após a apu-
ração das denúncias, o objetivo aqui foi tratá-las, exclusivamente, 
como evidências do fenômeno da predação das rendas públicas 
na área de Saúde.
O próprio ministro declarou-se inocente e vítima de um plano 
orquestrado	para	desestabilizá-lo,	ao	ter,	segundo	afirmou,	ferido 
interesses de algumas empreiteiras quando obteve e determinou 
preços mais baixos na construção dos CIACs ou, ainda, quando 
teria tentado desmontar o esquema de corrupção na Fundação 
Nacional de Saúde – FUNASA (JORNAL DO BRASIL, 24 jan. 
1992, p. 3).
De fato, do ponto de vista jurídico, as acusações diretas ao ministro 
foram formuladas em bases frágeis. Tanto é assim que o Tribunal 
de Contas da União acabou por inocentá-lo num dos casos mais 
rumorosos, o da compra de 23.500 bicicletas pela FUNASA, anu-
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lando, entre outras, esta licitação, responsabilizando seus auxiliares 
diretos naquele órgão.11 

Cenário 2 Crise ministerial e o mandato-tampão 
de Adib Jatene

Este cenário não apresenta o mesmo ímpeto denunciador do cená-
rio anterior, provavelmente devido ao seu caráter de interinidade. 
Por outro lado, a um certo nível de decisão, a predação parece 
arrefecer-se quando, abruptamente, produz-se uma ruptura na rede 
de agentes que foi montada para produzi-la. Defronta-se, assim, 
com uma espécie de paralisia decisória temporária, onde o preen-
chimento das posições estratégicas por novos agentes é incapaz de 
instituir, em curto espaço de tempo, um novo formato para se tomar 
e implementar decisões. Paradoxalmente, o novo é impotente para 
submeter a estrutura de decisão que o precede, ainda mais quando 
em áreas menos visadas, outros escalões administrativos superiores 
mantêm suas relações com as suas antigas bases parlamentares ou 
tradicionais clientelas. O próprio poder central pode vir a utilizar 
mais intensamente, como uma última e desesperadora estratégia 
de decisão, o mecanismo do log-rolling predador. Neste proces-
so, muda-se o ministro e demitem-se funcionários, mas tenta-se 
preservar a anterior estratégia de governar. Por outro lado, este 
cenário	reflete	uma	situação	onde	o	uso	perverso	de	instituições	
poliárquicas, isto é, a mobilização das bases parlamentares do 
governo para o processo predador não garante governabilidade 
alguma, sendo altamente instável. As lealdades desaparecem 
quando o rateio da predação diminui e quando as denúncias pú-
blicas tornam-se uma ameaça. Aí, já não se consegue instituir, no 
âmbito da burocracia ministerial, uma nova ponte avançada de 
intermediação de interesses oligopolizados. Conseqüentemente, 
vê-se não tanto a poliarquia ou o corporativismo oligopolizado, 
mas uma certa inércia decisória.
Talvez	seja	por	isto	que	se	tenha	uma	enorme	dificuldade	para	enu-
merar, neste cenário, assim como no primeiro cenário do governo 
Itamar Franco, uma diversidade de cenas predatórias na mesma 
intensidade que a do cenário anterior, embora elas não tivessem 
sido	extintas.	Somente	na	gestão	de	Santillo,	em	fins	do	governo	
Franco, vai ser possível detectar ações predatórias semelhantes 
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às da gestão Alceni Guerra, uma vez levadas ao conhecimento 
público. Desse modo, a estratégia analítica a ser adotada aqui é a 
de descrever o cenário de modo mais minucioso. Deve-se chamar 
a atenção para o fato de que houve tentativas ministeriais para 
conter a predação. Mas, o que as caracterizou foi simplesmente a 
utilização de novos instrumentos regulató rios, sem tocar sequer 
nos pilares do sistema e no seu formato decisório.
Assim, no início de 1992, o ministro da Educação, José Golden-
berg, assume interinamente o Ministério da Saúde, acumulando a 
chefia	das	duas	maiores	pastas	da	área	social.	Herda	um	ministério	
sob intervenção e, ao mesmo tempo, promove a incorporação do 
Ministério da Criança, com o programa Minha Gente, para o Mi-
nistério da Educação, prometendo acabar com o que chamou de 
politicagem antes existente, sem interromper as obras dos CIACs, 
concluindo o projeto pedagógico relativo a eles que já estava em 
elaboração no Ministério da Educação (JORNAL DO BRASIL, 
25 jan. 1992, p. 4).
Uma das primeiras medidas de Goldenberg foi no sentido de tentar 
regularizar, logo no início do ano, os pagamentos devidos pelo 
SUS à rede de hospitais e ambulatórios conveniados, um débito 
de cerca de 1,3 bilhão de dólares. Segundo o ministro interino, 
deste total, 794,2 milhões de dólares deveriam sair do Tesouro 
Nacional, a partir de recursos do Fundo de Investimento Social 
– FINSOCIAL, incidente sobre a renda bruta das empresas. Tal 
contribuição social estava sendo bombardeada pelos empresários 
na justiça, pois estes se recusavam a pagá-la sob o argumento 
de bitributação, o que seria, alegavam, inconstitucional. Aquela 
quantia deveria ser destinada ao pagamento das Autorizações de 
Internamento Hospitalar (AIHs). Ficariam faltando 516 milhões de 
dólares para o pagamento dos atendimentos ambulatoriais. A maior 
parte deste dinheiro, sem dúvida, iria para os hospitais privados 
(85% do total da rede conveniada). Os ambulatórios privados, 
por sua vez, correspondem à metade (50%) da rede ambulatorial 
conveniada (O GLOBO, 26 jan. 1992, p. 7).
Goldenberg também tentou minimizar os mecanismos predató-
rios na Saúde através de uma proposta de solução quase sempre 
recorrente,	mas	 nem	 sempre	 eficaz:	 a	 regulatória.	Criou	 uma	
comissão especial para licitações no Ministério, denominada 
Comissão Superior de Licitação, constituída por funcionários do 
primeiro escalão do órgão. A portaria que a criava determinou que 
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nos processos licitatórios deveriam constar preços, prazo, valor 
do transporte para todo o país e o seguro. O objetivo da portaria 
era diminuir a quantidade de dispensas de licitações e um maior 
controle por parte dos escalões superiores (O GLOBO, 31 jan. 
1992, p. 4).
Quanto ao débito para com os hospitais e ambulatórios mencio-
nados, Goldenberg não o solucionou. Nem havia tempo para isto. 
Ele foi transferido ao seu substituto no Ministério da Saúde, Adib 
Jatene, que também não resolveria a contento o problema. O Minis-
tério estaria devendo os pagamentos referentes a dezembro de 1991 
e janeiro de 1992, segundo informações da Federação Brasileira 
de Hospitais – FBH (JORNAL DO BRASIL, 1 fev. 1992, p. 4).
Numa reunião com os secretários estaduais de Saúde, foi rejeita-
da uma proposta de Goldenberg de compartilhar com os estados 
as despesas com as internações hospitalares. É contraditório, já 
que o espírito do SUS reside, exatamente, na co-participação das 
várias	esferas	governamentais	no	financiamento	dos	programas	
de saúde. Na verdade, o único aceno na direção de se discutir 
a divisão de responsabilidades frente aos programas sanitários, 
por parte dos diversos níveis governamentais, aconteceu nesta 
reunião. Em nenhum momento, porém, a tese da municipalização 
efetiva foi além de alguns comentários. Na verdade, os executivos 
estaduais estavam ali para pressionar o governo federal por mais 
recursos (JORNAL DO BRASIL, 5 fev. 1992, p. 5; O GLOBO, 
5 fev. 1992, p. 7).
Adib Jatene, eminente cardiologista de São Paulo, fora convidado 
por	Collor	para	ocupar	a	pasta	devido	ao	seu	prestígio	profissional	
na área médica e como membro de vários conselhos importantes, 
como do Conselho Nacional de Saúde, além de certa independência 
com relação às forças partidárias vigentes. Possuía, também, bom 
trânsito junto à cúpula do PFL, o maior partido de sustentação 
de Collor. Com a ida de Jatene para a Saúde, o governo jogava 
na recuperação de uma imagem profundamente abalada pelos 
escândalos ocorridos anteriormente no Ministério.
Jatene herdou, assim, uma astronômica dívida para com a rede 
conveniada ao SUS, com hospitais ameaçando o não-atendimento 
à população, com intervenções e fechamento de hospitais, como 
as que o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro – 
CREMERJ fez ainda, em fevereiro, em alguns hospitais públicos 
daquele estado, além de uma epidemia de cólera alastrando-se 
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pelo Nordeste do País. Dois meses depois de ter assumido o cargo, 
Jatene tornava público que o Ministério ainda não havia resolvido 
o seu problema de caixa. Apelava à responsabilidade social dos 
empresários para o pagamento do FINSOCIAL, que seria respon-
sável por quase 50% do orçamento do Ministério e, sem o qual, 
a	grave	situação	financeira	da	Saúde	não	seria	resolvida.	Embora	
não o resolvesse, Jatene resistiu o quanto pôde a assinar convênios 
para a construção de novos hospitais, dirigindo o orçamento para 
as despesas de custeio das unidades já existentes.
Por outro lado, a administração de Jatene coincidiu com um dos 
momentos políticos mais críticos da República, isto é, com as 
acusações de corrupção ao governo federal, atingindo diretamente 
a pessoa do presidente da República. Ou seja, a partir de maio 
instaurou-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que ocupou 
grande parte do noticiário da imprensa no período. A probabi li-
dade da CPI acatar a recomendação de afastamento do presiden te 
da República acabou por escancarar uma estratégia já bastante 
freqüente do governo, ou seja, para impedir a votação de um 
provável impeachment no Congresso, auxiliares mais próximos 
foram mobilizados para assegurar, através do redirecionamento 
de verbas, uma base de sustentação no Congresso (JORNAL DO 
BRASIL, 30 jul. 1992, p. 9; O GLOBO, 1 ago. 1992, p. 3).
Jatene	não	se	enquadrava	bem	neste	perfil	mobilizador.	Manteve-
-se discreto durante todo o processo, tentando administrar um 
já reduzido orçamento. A equipe econômica pretendia realizar 
um novo arrocho nas contas públicas, em decorrência da crise 
econômica e da baixa arrecadação tributária, propondo ainda a 
redução de investimentos em obras prioritárias. Neste clima em 
que a política econômica de austeridade não combinava com 
distribuição	fisiológica	de	verbas,	o	Ministério	da	Saúde	e	 seu	
ministro	ficaram	numa	posição	ambígua.	Necessitado	de	verbas	
para o custeio dos programas sanitários, ao mesmo tempo tentava 
garantir a sua imagem de um administrador e de um técnico, e 
não de um político. Porém, nestas ocasiões, as políticas sociais 
prestam-se, mais do que outras, para o mecanismo do log-rolling 
predador com políticos e parlamentares. E deve ser em decorrência 
disto, e também pelo empenho do ministro da Ação Social, Ricardo 
Fiúza, que, no início de agosto de 1992, o governo anunciava um 
projeto, a ser encaminhado ao Congresso, no qual destinavam-se 
5 trilhões de cruzeiros (cerca de 1,2 bilhão de dólares) do Fun-
do de Amparo do Trabalhador – FAT, para os dois ministé rios, 
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como um empréstimo. Convém salientar que, durante o governo 
de Itamar Franco, o FAT será também utilizado como um fundo 
emprestador de recursos para a Saúde (JORNAL DO BRASIL, 5 
ago. 1992, p. 3-4).
No início de agosto de 1992, Jatene divulgava que do orçamento 
previsto de 1992 – 7 bilhões de dólares – teria havido uma redução 
para 5 bilhões de dólares, de março a julho. O motivo principal era 
a redução na arrecadação do FINSOCIAL que, em grande parte, 
destinava-se	à	Saúde.	Nesta	ocasião,	afirmava	que	o	ministério	já	
havia gasto, apenas naquele mês, cerca de 600 milhões de dólares 
e	ainda	apresentava	um	déficit	de	174	milhões	de	dólares.	Mas	
Jatene acabou confessando que, em grande parte, o problema da 
Saúde devia-se à predação, ao salientar que muitos municípios 
apresentavam dados de internação hospitalar com gigantescas 
distorções. O ministério pagaria anualmente a internação de 10% 
da população do país. Ao mesmo tempo em que defendia o SUS, 
Jatene criticava a predação. Em nenhum momento, porém, adian-
tou que, talvez, o modelo repassador não fosse um bom mecanismo 
para	o	financiamento	dos	serviços	sanitários	ou,	então,	que	fosse	
em grande parte responsável pelo mecanismo predatório (JORNAL 
DO BRASIL, 5 ago. 1992, p. 3-4).
Jatene manteve-se à frente do ministério até o afastamento de 
Collor	da	Presidência	da	República.	Isto	ocorreu	em	fins	de	se-
tembro de 1992, assumindo interinamente o vice-presidente Itamar 
Franco, que durou até dezembro do mesmo ano, quando o ex-
-presidente renunciou ao perceber que o Senado Federal votaria o 
seu	impedimento	definitivo	e	a	cassação	dos	seus	direitos	políticos.

Cenário 3 O governo Itamar Franco  
e a gestão Jamil Haddad

A importância deste cenário reside no fato dele conter, diferente-
mente dos demais, a única tentativa de se aprofundar o mecanismo 
da descentralização e da municipalização do sistema, isto é, de se 
tentar alterar o formato repassador, principalmente nos tentáculos 
regionais do INAMPS, onde se encastelavam tradicionais proces-
sos de intermediação de interesses fechados e oligopolizados, com 
inserção	decisiva	da	influência	de	parlamentares,	principalmente	
federais. Em outras palavras, assiste-se neste cenário à possibili-
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dade de emergirem formatos mais poliárquicos na administração 
dos recursos do SUS. Mais do que a descrição de cenas de preda-
ção, e elas continuaram a ocorrer, o importante aqui é descrever 
como	este	intuito	de	reforma	acabou	sendo	abortado	para,	ao	final,	
assistir-se à permanência quase inalterada do formato decisório 
do SUS. O intuito reformista que, inicialmente, obteve uma certa 
acolhida da parte do governo central, só foi possível manifestar-se 
dada a composição mais ampla das alianças que caracterizaram 
o período pós-impeachment e a aglutinação de forças políticas 
com o objetivo de dar sustentação ao governo Itamar Franco, o 
que reitera a importância da dinâmica poliárquica para qualquer 
objetivo de renovação institucional. Mas, particularmente no 
Ministério da Saúde, é importante ressaltar, a cogitação de se 
reformar o SUS foi também decorrente da vontade do novo grupo 
ministerial, cujas vinculações históricas com o projeto original do 
sistema eram notórias.
Entretanto, outros fatores políticos decisivos irão impedir a efetiva-
ção da reforma. A intenção de implementá-la, daí a sua fragilidade, 
não partiu de nenhuma agregação coordenada de forças políticas 
e parlamentares, mas muito mais de decisões internas ao governo 
e ao ministério. De dentro do governo havia pressões, principal-
mente na área econômica, no sentido de se controlar os gastos na 
Saúde mas, em geral, a questão era sempre posta de um ponto de 
vista meramente orçamentário, quase nunca colocando em xeque 
o formato repassador.
Por outro lado, semelhante ao que ocorreu no cenário anterior, 
defronta-se	com	dificuldades	para	a	enumeração	de	cenas preda-
tórias intraburocráticas devido, primeiramente, ao curto espaço 
de tempo ao qual a gestão se refere (10 meses).
E ainda, as poucas cenas de predação que emergiram não tiveram 
a mesma repercussão pública, certamente em decorrência do fato 
delas	terem	sido	obscurecidas	pelos	significativos	conflitos	que	
surgiram no confronto entre a equipe ministerial com os diversos 
interesses que se entrecruzavam no SUS e que, certamente, não 
estavam comprometidos com qualquer projeto de mudança efetiva 
no sistema.
Portanto, neste cenário busca-se descrever o intuito reformista, 
exemplificado	aqui	pela	extinção	do	INAMPS,	além	dos	principais	
conflitos	nos	quais	a	nova	chefia	ministerial	viu-se	envolvida.	Cer-
tamente,	a	extinção	do	INAMPS	não	decorreu	daqueles	conflitos,	
em	particular,	e	nem	tais	conflitos	referem-se	a	cenas	específicas	de	
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predação. Considera-os, apenas, como evidências de que, apesar 
dos	esforços	reformistas	e	dos	confrontos,	o	resultado	final	foi	a	
continuidade no formato institucional e decisório do SUS.
A estratégia de Itamar Franco para arrefecer os ímpetos predatórios 
foi a de nomear um ministro de reputação ilibada, Jamil Had dad, 
e, o que é mais importante, de uma procedência partidária distinta 
da do bloco parlamentar que dava sustentação ao log-rolling do 
período Collor. A máquina administrativa da Saúde e o seu formato 
operacional encarregar-se-ão de neutralizar as ações moralizantes 
de Haddad. É como se o novo grupo ministerial se constituísse 
numa espécie de corpo estranho à máquina governamental, deslo-
cando	o	conflito	decisório	para	além	da	rede	do	SUS,	passando	a	
envolver uma dimensão poliárquica e política mais ampla dentro 
da	qual	os	conflitos	partidários	adquirem	importância	decisiva	mas,	
finalmente,	resultam	não	na	reestruturação	do	formato	decisório,	
mas sim no alijamento daquele corpo. É possível, portanto, que 
devido ao cenário, aquelas cenas tenham adquirido este caráter 
político mais amplo, para além de escaramuças intraburocráticas 
sobre os rateios da ação predatória. Paradoxalmente, a nome-
ação de Haddad deixa antever a importância dos mecanismos 
poliárquicos para neutralizar a predação mas, simultaneamente, 
demonstra que a impermeabilidade do processo decisório a estes 
mecanismos – a sua não-institucionalização – produzem resultados 
bastante insatisfatórios.
O médico Jamil Haddad assumiu o Ministério da Saúde em outubro 
de 1992, ainda na presidência interina de Itamar Franco, quando 
ocupava a presidência do Partido Socialista Brasileiro – PSB, pos-
suindo bons vínculos na esquerda sanitarista e bom trânsito entre 
as corporações trabalhistas da área médica. Por outro lado, apre-
sentava	o	que	seria	o	perfil	adequado	para	a	função	moralizadora	
e saneadora no ministério, típica da exigência de um período pós-
-impeachment. Desse modo, caracterizava-se pela independência 
frente às corporações patronais como a Federação Brasileira dos 
Hospitais – FBH e Federação Nacional dos Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde – FENAESS, mais diretamente vinculadas à 
defesa dos interesses privados da rede conveniada ao SUS.
A	gestão	de	Haddad	deixou	transparecer	as	contradições	e	conflitos	
básicos já estruturados em toda a rede do sistema. Em primeiro 
lugar, entrou em atrito com os fabricantes de remédios devido aos 
preços dos medicamentos, tema sempre explosivo para os interes-
ses de um setor industrial altamente oligopolizado. Além disso, um 
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vasto contingente de consumidores é afetado por decisões nestes 
preços	e	significa	para	o	próprio	Ministério	da	Saúde	diferenciais	
expressivos de gastos, já que um dos maiores clientes do setor é 
justamente a Central de Medicamentos – CEME, do SUS. Além 
disso, o tema sempre rendeu bons dividendos políticos. Assim, 
dois	meses	após	ter	assumido	o	cargo,	conflitou	com	a	Associação	
Brasileira da Indústria Farmacêutica – ABIFARMA. Na opinião 
dos fabricantes, a majoração dos preços apenas repunha perdas 
passadas	 frente	 à	 inflação.	O	conflito	não	poupou,	da	parte	do	
governo e do ministério, críticas às decisões ocorridas ainda no 
governo Collor de liberar os preços dos remédios. Neste embate, 
o discurso do presidente da República criticando o aumento in-
discriminado de preços no setor, de inegável apelo popular, teria 
atropelado uma primeira tentativa de negociação entre o ministério 
e a ABIFARMA. Sentindo-se a aliança do presidente, Haddad 
passou ao ataque.
O	 resultado	final	 deste	 atrito,	 porém,	 não	 seria	 usufruído	pelo	
ministro. Apenas com o seu sucessor, Henrique Santillo, a cha-
mada lei dos genéricos entraria em vigor. O objetivo da lei, cujo 
projeto começou a ser elaborado ainda na gestão de Haddad, era 
o de controlar a maquiagem dos remédios que se dava através 
de marcas comerciais, mas com fórmulas idênticas, instrumento 
muito comum entre fabricantes para burlar o controle de preços.12

Para a CEME, em particular, uma compradora de produtos da-
quele setor, a solução puramente regulatória – controle de preços 
–	nunca	foi	eficaz	para	evitar	a	predação.	Como	já	se	aprendeu	
de relatos anteriores, existem numerosas maneiras de se adquirir 
renda através de licitações viciadas e dirigidas, incluindo a carte-
lização de preços. A questão central, então, passa pelo processo 
decisório envolvendo as relações entre a agência pública e os seus 
fornecedores privados.
Haddad enfrentou, também, a permanente ameaça de novos 
lockouts, tais como os que ocorreram desde o início do governo 
Collor, por parte dos empresários da saúde da FBH, permanente-
mente insatisfeitos com o nível de remuneração dos repasses do 
SUS para AIHs e UCAs. Haddad viu-se diante de fortes pressões 
da parte daquela corporação, devido aos freqüentes atrasos nos 
repasses das verbas. Mas o lockout	não	ficou	só	na	ameaça,	ele	
ocorreu pelo menos uma vez (FERREIRA, 1993, p. 5 ; O GLOBO, 
1 jul. 1993, p. 2 ; JORNAL DO BRASIL, 24 jun. 1993, p. 12 e 
Caderno B, p. 3).
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E,	finalmente,	confrontou-se	com	parte	da	equipe	ministerial,	em	
particular com a da Previdência Social, sob o comando de Antônio 
Brito, por um motivo sempre recorrente, naquele momento, ou 
seja, a retenção de verbas do orçamento da Seguridade Social e 
que deveriam ser transferidas, segundo ditames constitucionais, 
para o seu ministério. Alguns correligionários do ministro Haddad, 
dentro	do	Partido	Socialista	Brasileiro,	afirmam	que	um	dos	mo-
tivos da saída dele do ministério, em agosto de 1993, deveu-se 
aos permanentes vetos da equipe econômica e do ministro Brito 
às transferências de recursos da Seguridade para a Saúde. Certa-
mente, este foi um entre tantos motivos (JORNAL DO BRASIL, 
30 jun. 1993, p. 8 ; O GLOBO, 30 jun. 1993, p. 7).
O governo Itamar Franco, a cujo ministro da Saúde, Jamil Haddad, 
atribuiu-se a incumbência de promover uma profunda auditoria 
nas ações do INAMPS, acabou por assinar a sua extinção. Na opi-
nião do então presidente daquele órgão e ocupante da Secretaria 
de Assistência à Saúde, do SUS, Carlos Mosconi, o término do 
INAMPS pretendia aprofundar o processo de municipalização e 
descentralização das ações de saúde pois, na sua opinião, aquele 
órgão funcionava como uma espécie de intermediário centralizador 
de	repasses	financeiros,	eivado	de	vícios	paternalistas	e	cliente-
listas. Segundo Mosconi, ao assumir a presidência do INAMPS, 

[...]escancaramos seus arquivos há muito escondidos da socieda-
de.	Aumentamos	a	fiscalização,	imprimimos	rigor	nas	auditorias.	
Em poucos meses, mais de duas mil auditorias foram desenca-
deadas. Além disso, aperfeiçoamos os sistemas de informação, 
eliminando aberrações de décadas – como cobrança elevada de 
cirurgias múltiplas, excessos de internações em UTI, cobrança 
indevida de procedimentos médicos, exagerados pagamentos a 
procedimentos especiais, valores distorcidos nas tabelas, que 
favoreciam pequenos, mas poderosos grupos de interesse. Des-
credenciamos	hospitais	e	falsos	profissionais.	[...]medidas	que	
geraram, de imediato, grande economia para o sistema. Bilhões 
de cruzeiros já retornaram aos cofres públicos e outro tanto 
está sendo cobrado de volta. Além disso, todos os casos foram 
encaminhados à Justiça, ao Ministério Público, à Polícia Federal 
(MOSCONI, 1993, p. 13).

A extinção do INAMPS, aparentemente, resolveria uma diversi-
dade	de	problemas	de	predação,	além	de	conflitos	institucionais,	
administrativos,	 regulatórios,	fiscais	 e	 operacionais	 na	 rede	do	
SUS. Mas, na verdade, a estrutura básica operacional do INAMPS 
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permaneceu praticamente inalterada se analisados os dispositivos 
da lei que o extinguiu. Senão, vejamos.
No dia 28 de julho de 1993, o presidente Itamar Franco  sancionou 
a Lei nº 8.689, extinguindo o INAMPS, órgão centralizador da 
medicina previdenciária brasileira, criado pelo regime militar, e 
ponta-de-lança do Sistema Único de Saúde. Com a lei, as gestões 
federal, estaduais e municipais do SUS absorveriam todas as com-
petências, atividades e atribuições do antigo instituto. A lei tam-
bém determinou que o patrimônio fosse incorporado pela União 
mas, em se tratando de hospitais e postos de assistência à saúde, 
poderiam ser transferidos ou doados aos estados e municípios.
Os recursos orçamentários seriam totalmente absorvidos pelo SUS, 
sendo os repasses administrados pelo Ministério da Saúde, além da 
União continuar sendo responsável pela manutenção do pessoal, 
inclusive dos que já se encontravam cedidos às administrações 
regionais nos estados e municípios. O Ministério da Saúde, assim, 
incorporou o quadro de pessoal do INAMPS.
A Lei nº 8.689 estabeleceu, também, o Sistema Nacional de Au-
ditoria,	 responsável	 pela	 avaliação	 técnico-científica,	 contábil,	
financeira	e	patrimonial	do	SUS.	Os	cargos	e	funções	vigentes	
responsáveis por auditorias no antigo instituto seriam incorpo-
rados ao Sistema Nacional de Auditoria, cujo órgão central é o 
Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria, que deveria 
atuar de forma descentralizada. Entre os dispositivos legais estaria 
a determinação de que a gestão do SUS deveria apresentar, a cada 
três meses, informações sobre a aplicação de recursos, a oferta e 
produção dos serviços e sobre as auditorias realizadas no sistema.
A lei determinou, ainda, que os devedores do antigo INAMPS 
seriam agora devedores do SUS; os créditos seriam do Fundo Na-
cional de Saúde (FNS). Todos os processos relativos a inquéritos, 
sindicâncias e auditorias anteriores deveriam estar concluídos num 
prazo máximo de 180 dias. Além disso, a lei sugeriu uma reestru-
turação global do Ministério da Saúde, embora não explicitasse 
que tipo de reestruturação seria esta (JORNAL DO BRASIL, 24 
jul. 1993, p.7).
A leitura atenta do organograma da lei mostra que a extinção do 
INAMPS alterou minimamente o formato repassador de verbas 
básico do SUS. Apesar da tentativa de se eliminar os mecanismos 
intermediários representados pelo antigo instituto e suas supe-
rintendências regionais, onde, é verdade, alojavam-se freqüentes 
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ações	 predatórias,	 a	 centralização	 do	mecanismo	financeiro	 e	
a capilaridade dos gastos na ponta dos serviços permaneceram 
intocáveis.	Por	outro	lado,	a	lei	enfatizava	a	dimensão	fiscaliza-
dora e regulatória dentro do sistema, respondendo ao clima geral 
de moralização do uso da renda pública após a crise do governo 
Collor.	Mas,	já	se	sabe,	sua	eficácia	para	minimizar	a	predação	
tem sido, no mínimo, fraca. Até agora não se conseguiu instituir 
mecanismos	mais	ágeis	e	eficientes	de	fiscalização,	como	se	verá	
mais à frente. O mais relevante, porém, é o fato da extinção daquele 
órgão não ter trazido, mesmo na lei, algum dispositivo regulató-
rio novo que incentivasse a organização plural de representantes 
das comunidades receptoras dos serviços sanitários que pudesse 
influenciar	efetivamente	as	decisões.
A tentativa de se reestruturar o Ministério da Saúde, principalmente 
a CEME, instituindo o Programa de Assistência Farmacêutica, 
após	 o	 conflito	 inicial	 com	 a	ABIFARMA,	 além	 da	 extinção	
do INAMPS, pode ser caracterizada como um compromisso de 
Haddad com algumas deliberações surgidas na IX Conferência 
Nacional de Saúde, ocorrida ainda no governo Collor. Mas, tam-
bém, coloca Haddad ao lado do movimento sanitarista de defesa e 
aprofundamento da descentralização e municipalização do SUS. A 
conjuntura política e econômica não lhe será favorável, no entanto 
(BERMUDEz, 1993, p. 9).
A crise na Saúde levou o ministro Haddad a se pronunciar, em 
julho de 1993, com base num relatório entregue ao governo por 
uma comissão especial instituída por este para avaliar a crise 
financeira	no	setor,	 reiterando	a	necessidade	de	solução	para	o	
impasse do COFINS (ex-FINSOCIAL), contribuição social cuja 
arrecadação permanecia em grande parte retida por ações judiciais 
de empresários, desde o período Collor.
O pronunciamento de Haddad deixava transparecer o caráter pro-
visório e emergencial de que se revestiam, geralmente, as decisões 
sobre a política social brasileira, submetida aos ditames das metas 
de austeridade econômica da equipe do ministro Fernando Hen-
rique Cardoso, uma história, na verdade, bastante recorrente nos 
últimos anos. As soluções aventadas foram, como antes, o apelo 
a	novos	mecanismos	fiscais,	provisórios.	Na	ocasião,	mencionou-
-se a necessidade de se resolver o boicote judicial ao COFINS e 
a vinculação de parte da arrecadação de um novo imposto – o 
imposto	sobre	movimentação	financeira	–	IPMF	–	à	Saúde,	cujos	
trâmites dependiam apenas da sanção presidencial. Como se verá 
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adiante, já no início do governo de Fernando Henrique Cardoso, 
que reconduziu Adib Jatene ao ministério, a tentativa de solucio-
nar	os	problemas	do	SUS	através	de	expedientes	fiscais,	voltará	
com força total.
Haddad chegou a apelar aos empresários para que desistissem de 
suas ações judiciais que estariam retendo cerca de 7,5 bilhões de 
dólares	do	COFINS,	 já	que	esta	contribuição	 social	financiava	
cerca de 44% dos gastos totais da Saúde. A gravidade da crise foi 
exposta no discurso com um dado impressionante: só no ano de 
1993, até aquele momento, o governo já havia pago 300 milhões 
de consultas médicas em todo o país.
A presença junto ao ministro, no pronunciamento, de grande em-
presário paulista e provedor da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo,	como	representante	das	entidades	filantrópicas	conveniadas	
ao	SUS,	reflete	o	caráter	ambíguo	da	ação	pública	brasileira	no	
setor sanitário: apela-se à consciência social do empresariado 
brasileiro para que não se neguem a pagar as suas contribuições 
sociais – impostos para permitir ao governo sanar as suas dívidas 
com os donos dos hospitais (JORNAL DO BRASIL, 7 jul. 1993, 
p. 8).
O cenário para a saída de Haddad da equipe ministerial estava 
montado.	Além	de	 conflitos	 internos,	mais	 a	 continuidade	 de	
denúncias sobre ações predatórias ocorridas principalmente nos 
tentáculos regionais e estaduais da rede do SUS, somados aos 
desentendimentos orçamentários com a equipe governamental, 
temporariamente diminuídos com o repasse de verbas emergen-
ciais	do	FAT	para	a	Saúde,	um	conflito	sério	de	caráter	partidário	
também surgiu. Tratava-se da posição do partido de Haddad, o 
Partido Socialista Brasileiro (PSB), no tocante à votação da política 
salarial do governo na Câmara de Deputados. O PSB havia votado 
contra o projeto governamental que estipulava um redutor mensal 
de	10%	nos	salários	e	proibia	a	sua	reposição	frente	à	inflação,	em	
meados de agosto de 1993. Este fato foi a gota d’água para a saída 
de Haddad do ministério. Seus correligionários pressionaram-no a 
demitir-se. Assim, no mesmo dia da vitória do governo na votação 
da política salarial no Congresso, em 18 de agosto de 1993, Jamil 
Haddad deixou a pasta. A saída de Haddad marcou o rompimen-
to do governo com o PSB, a ponto do presidente Itamar Franco 
exortar os socialistas ainda presentes na  administração federal a 
deixarem seus cargos e “seguir o exemplo de dignidade e coerência 
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de Haddad” (JORNAL DO BRASIL, 19 ago. 1993, p. 3, 21 ago. 
1993, p. 4 ; O GLOBO, 19 ago. 1993, p. 3).
A	saída	de	Haddad	significou,	principalmente,	a	derrota	de	uma	
tentativa de aprofundamento de mecanismos mais poliárquicos 
na gestão do SUS.

Cenário 4 A mudança ministerial e a gestão Santillo

Itamar Franco nomeou, então, interinamente, o seu ex-subchefe de 
Gabinete na vice-presidência, Saulo Moreira, que assumiu cônscio 
de sua curta interinidade. 
A saída de Haddad acabou por facilitar as negociações do governo 
objetivando ampliar sua base de sustentação no Congresso, já 
que os vínculos pessoais entre o presidente da República e o seu 
ex-ministro	da	Saúde	não	ficaram	estremecidos.	Neste	período,	
círculos governamentais já insistiam na participação do Partido 
Progressista – PP, na composição ministerial. Álvaro Dias, ex-
-governador do Paraná, e Joaquim Roriz, governador do Distrito 
Federal,	os	chefes	mais	influentes	do	PP,	quando	se	cogitou	da	
participação de seu partido no ministério, logo de início deixaram 
claro sua preferência pela Saúde, pois, naquele momento, havia a 
possibilidade de Itamar Franco nomear alguém deste partido para 
outras vagas disponíveis – como a do Ministério das Relações 
Exteriores. Tal possibilidade teria levado Roriz a enfatizar que 
“queremos uma pasta onde possamos mostrar serviço”, ou seja, 
a da Saúde.
O nome mais cotado para ocupá-la era o do médico, ex-senador 
e ex-governador do PP, do Estado de Goiás, Henrique Santillo. 
A exigência de Itamar Franco era a de que o novo ministro se 
comprometesse a não se desincompatibilizar do cargo, em abril 
do ano vindouro, para concorrer às eleições gerais de 1994, per-
manecendo	até	o	final	do	governo.	Acertadas	as	arestas	internas	no	
PP,	o	nome	do	novo	ministro	se	consolidou.	Assim,	com	um	perfil	
bem distinto do de Haddad, uma vez que Santillo possuía vínculos 
com os grupos da área médica e hospitalar privada no seu estado, 
o convite feito por Itamar Franco, em agosto de 1993, foi aceito.
A entrada de Santilo no ministério satisfazia, assim, ao critério 
da diversidade partidária na composição ministerial do governo. 
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Naquele momento seis partidos diferentes cediam seus membros 
para compor o ministério de Itamar Franco. O PMDB, ocupando 
cinco ministérios, e o PSDB, três (incluindo o da Fazenda, com 
Fernando Henrique Cardoso) eram os partidos majoritários. O 
PSB, além da Saúde, já perdera o Ministério da Cultura, pois An-
tônio Houaiss, ex-titular da pasta, fora designado para a UNESCO 
(JORNAL DO BRASIL, 28 ago. 1993, p. 2, 25 ago. 1993, p. 3).
A gestão de Henrique Santillo no Ministério da Saúde caracterizou-
-se,	também,	por	inúmeros	conflitos	com	a	equipe	econômica	do	
governo	 Itamar	Franco.	O	eixo	central	destes	conflitos	 residia,	
obviamente, nos recursos orçamentários alocados na área. A ori-
gem está, primeiramente, na gradativa desvinculação do orçamento 
da Previdência Social em relação ao da Saúde, mesmo depois da 
transferência	definitiva	do	INAMPS	para	este	ministério,	ocorrida	
ainda no governo Collor. Esta mudança no organograma ministe-
rial foi, a princípio, acompanhada de realocações orçamentárias. 
Durante o governo Collor, provavelmente devido ao controle 
altamente centralizado dos diversos orçamentos federais exercido 
pelo Ministério da Economia em relação a todos os ministérios, 
amorteceu	o	potencial	conflito	entre	a	Previdência	e	a	Saúde,	so-
bretudo devido ao fato de ainda se transferir quase integralmente o 
orçamento do INAMPS, oriundo da Previdência, para o seu novo 
locus ministerial, a Saúde.
Com o governo Itamar Franco, e já nas gestões de Antônio Brito, 
na Previdência, e Jamil Haddad, na Saúde, os primeiros e sérios 
conflitos	orçamentários	surgiram	entre	as	duas	pastas,	como	já	se	
mencionou anteriormente.
Assim, a grande parcela de recursos oriundos do Orçamento 
da Seguridade e, conseqüentemente da Previdência, tal como 
dispunha a Constituição, e que eram alocados na Saúde, foram 
sendo	gradativamente	diminuídos,	ampliando	o	conflito	entre	os	
dois ministérios. Recursos provenientes da Seguridade Social já 
chegaram a cobrir mais da metade do total de recursos disponí-
veis na Saúde. Em 1993, 2/3 dos gastos deste ministério teriam 
sido cobertos pelo Orçamento da Seguridade. A partir de 1994, 
entretanto, o Tesouro Nacional passaria a ser responsável pela 
quase totalidade da cobertura orçamentária da Saúde, segundo 
informações do próprio governo. 
Apesar	 do	 ímpeto	 regulatório,	 fiscalizador	 e	moralizante	 do	
governo Itamar Franco, a área da Saúde permaneceu vulnerável 
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aos mecanismos predatórios. Tal ímpeto, na verdade, revelava a 
ausência de propostas para uma reorganização efetiva de todo o 
sistema. As propostas governamentais para enfrentar o problema 
concentraram-se	no	aumento	da	fiscalização,	criando-se	auditorias	
internas e externas. Assim, Itamar Franco, alertado por pressões 
de sua equipe econômica para a magnitude orçamentária do Mi-
nistério da Saúde, nomeou uma comissão de sindicância. Dirigida 
pelo ministro do Planejamento Beni Veras, e composta ainda por 
grupos dos ministérios da Fazenda, Saúde e Ministério Público, 
notadamente por técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) e da Receita Federal, esta comissão objetivava 
apurar minuciosamente os gastos na Saúde. Esta sindicância, na 
verdade, revelou-se um verdadeiro cerco político a San tillo e, de 
certo modo, uma intervenção branca no Ministério da Saúde.
Estranhamente, o próprio ministro da Saúde já havia instaurado, 
internamente, quase na mesma época, uma outra auditoria, além 
de tentar estruturar o que ele denominava de sistema nacional de 
auditoria – este, na verdade, já estava previsto na lei de extinção 
do INAMPS. A auditoria do ministro chegou a apresentar um re-
latório preliminar onde se constatavam inúmeras  irregularidades.
Por outro lado, a auditoria do Ministério da Saúde parecia ser uma 
tentativa de neutralizar as pesadas críticas formuladas pela equipe 
econômica sobre os gastos da Saúde e sobre o ministro Santillo. 
Tais	críticas	resvalaram	para	um	conflito	mais	sério,	onde	esteve	
em jogo a própria permanência do ministro. Assim, no início 
de maio de 1994, o presidente da República, escoltado pelo seu 
ministro da Fazenda, Rubens Ricupero – Fernando Henrique Car-
doso havia se desincompatibilizado do cargo, em abril, para ser 
candidato à presidência da República – manifestava seu desagrado 
pelo fato de se gastar 12 bilhões de dólares no setor e a população 
continuar submetida a um precário atendimento sanitário. Alguns 
membros da equipe econômica chegaram mesmo a acusar Santillo 
de defender os interesses dos donos dos hospitais conveniados 
ao SUS. O ministro, por seu lado, insistia no argumento de que a 
Saúde ainda dispunha de um orçamento bastante inferior às suas 
necessidades diante da universalização do atendimento médico. 
Os recursos eram escassos – 30 dólares per capita – além de se-
rem mal distribuídos. Os chamados hospitais de referência – os 
hospitais públicos remanescentes da antiga estrutura do INAMPS, 
que seriam os únicos que o governo federal pretenderia manter 
integralmente, repassando os demais ao SUS e às administrações 
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estaduais e municipais – receberiam, segundo a opinião de Santillo, 
muito mais recursos, relativamente, do que os hospitais, por exem-
plo, possuidores de setor emergencial e de atendimento de massa 
que, na sua opinião, possuiriam um custeio muito mais elevado.
A	título	de	ilustração,	ele	afirmou	que	somente	os	dois	hospitais	
Sara Kubitschek, o de Brasília e o de Belo Horizonte, teriam re-
cebido, em 1993, 143 milhões de dólares em verbas, ao passo que 
todos os hospitais e ambulatórios da rede do SUS do seu estado 
de origem, Goiás, dispuseram de apenas 120 milhões de dólares 
naquele ano (JORNAL DO BRASIL, 14 maio 1994, p. 3, 15 maio 
1994, p. 14).
O ministro reconhecia, na época, que a precariedade do atendimen-
to à população, como criticava o presidente, devia-se à ausência de 
fiscalização	das	Autorizações	de	Internações	Hospitalares (AIHs) 
e das Unidades de Cobertura Ambulatorial (UCAs). Fontes do Mi-
nistério divulgaram, logo no início de 1994, que as fraudes contra 
o SUS haviam alcançado uma média de 24,2 milhões de dólares 
mensais só com as UCAs e AIHs. Para coibi-las, a Secretaria de 
Assistência à Saúde criou o demonstrativo para os pacientes, no 
momento da alta médica. Este demonstrativo relataria todas as 
informações do atendimento e os valores que seriam cobrados ao 
SUS. Com esta medida, que se tentou implantar a partir de junho 
de 1994, o ministério acreditava poder diminuir as fraudes com 
a ajuda do próprio paciente. Pretendia-se, naquele ano, deixar de 
pagar aos hospitais cerca de 290 milhões de dólares em faturas 
falsificadas,	 segundo	estimativas	dos	 técnicos	ministeriais.	Em	
nenhum momento, porém, Santillo colocou em xeque o modelo 
vigente repassador de verbas a partir de um centro distribuidor 
de recursos – o governo federal – para uma vasta rede capilar 
de	unidades	 sanitárias.	A	fiscalização	 contínua	 de	milhares	 de	
convênios mensalmente demandaria a presença de uma equipe 
grande e permanente de auditores. A conclusão dos relatórios 
das auditorias tendeu sempre à recomendação de se aumentar a 
ação	fiscal,	acompanhada	do	discurso	ameaçador	de	se	suspender	
convênios irregulares (O GLOBO, 7 maio 1994, p. 10 ; JORNAL 
DO BRASIL, 15 maio 1994, p. 14).
Assim,	ao	final	da	gestão	de	Santillo,	comprova-se	que,	indepen-
dentemente das boas intenções e decisões regulatórias de sanear e 
moralizar a administração pública da Saúde – e não se pode negar 
que este esforço ocorreu amiúde, é verdade – o roldão preda tório 
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acabou por diluí-las. Sobre tais ocorrências construir-se-á a cena 
de predação abaixo. 

Cena 4.a A predação regulatória na  
vigilância sanitária ou como  
colocar a  poliarquia de joelhos

Esta	cena	confirma,	mais	uma	vez,	que	o	fenômeno	predatório	
espalhou-se por quase todos os órgãos do sistema público de saúde, 
além de sua recorrência temporal.
O fenômeno deu-se no âmbito da Secretaria Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (SNVS). Esta secretaria, como já foi mencionado 
anteriormente, é bastante vulnerável a um certo tipo de predação 
que aqui se denominou de predação regulatória. Isto se deve ao 
fato de que as relações entre essa agência pública e sua clientela 
privada consistem na concessão de aval técnico por parte dos 
seus funcionários a um amplo leque de empresas industriais que 
necessitam registrar produtos de cosmética, remédios, vacinas, 
agrotóxicos, alimentos e equipamentos hospitalares, para que 
possam ser produzidos e comercializados. A SNVS também é 
responsável para autorizar importações e exportações deste tipo 
de produto. Portanto, ela possui um enorme poder discricionário 
frente a esta clientela, principalmente num dos seus departamentos, 
o Departamento Técnico Normativo (DETEN).
As denúncias de irregularidades neste departamento referiam-se 
ao fato de sua diretora ter liberado, irregularmente, para produção 
e venda, uma lista de 582 produtos contendo cosméticos, linha 
de higiene, perfumes e 130 itens de equipamentos hospitalares. 
Esta liberação, embora constasse de um protocolo de intenções 
entre a Secretaria e os sindicatos e associações de fabricantes e de 
importadores, não poderia ter sido efetivada, já que o protocolo 
foi de imediato considerado ilegal pelo Departamento Jurídico 
do Ministério da Saúde e tornado inválido pelo próprio ministro. 
Entretanto, tal episódio acabou por produzir uma avalanche de 
denúncias de corrupção naquela Secretaria e que foram tornadas 
públicas (O GLOBO, 13 ago. 1994, p. 10, 16 ago. 1994, p. 8).
Na	continuidade	das	denúncias,	o	próprio	diretor	da	SNVS	ficou	
sob suspeição quando se soube que o mesmo era dono de uma em-
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presa de equipamentos hospitalares. Mas ele próprio encarregou-
-se	de	dar	mais	combustível	às	denúncias	quando	confirmou	que	
a Secretaria de Vigilância Sanitária era, de fato, o melhor órgão 
federal do mundo para se ganhar dinheiro fácil e que ela era o maior 
cartório do Ministério da Saúde. A tabela informal de propinas 
para liberação de produtos no mercado custaria ao fabricante ou 
importador 40 mil dólares. A renovação, 30 mil dólares. Segundo 
o secretário, a complexidade do sistema de análises e de liberação 
facilitava	 o	 descontrole.	 Segundo	 ele	 afirmou,	 aquilo	 era	 “[...]
caso de CPI. O dinheiro que rola por esses corredores daria para 
eleger uma dúzia de parlamentares”. Cobram-se por liberações 
sem análises, o que seria uma ameaça à saúde dos consumidores.
Pagam-se propinas, 

[...]até mesmo para os funcionários burocráticos que fazem 
determinados	produtos	furarem	a	fila	das	análises.	Há	também	
propinas	 para	 que	outros	 produtos	 empaquem	na	fila.	O	 em-
presário	paga	caro	para	que	seu	produto	saia	no	Diário	Oficial	
e também paga caro para que o do seu concorrente não saia (O 
GLOBO, 21 ago. 1994, p. 14).

Os problemas com Santillo começaram quando ele, numa penada, 
em 21 de outubro de 1994, demitiu toda a diretoria deste órgão. A 
demissão dos quatro funcionários, aparentemente em decorrência 
do resultado de uma comissão de sindicância para apurar o paga-
mento de propinas na SNVS, produziu reações verbais violentas 
dos seus ex-auxiliares, que acabaram colocando o ministro sob 
suspeição de proteger um esquema do seu partido político, o PP, 
dentro da SNVS, com o objetivo de se eleger a candidata daquele 
partido ao governo de Goiás.
Santillo contestou veementemente as acusações que o respon-
sabilizavam	pelas	 irregularidades	 na	Secretaria,	 afirmando	que	
reiteradas vezes solicitou providências ao ministro da Justiça para 
apurar, por exemplo, denúncias de que assinaturas estariam sendo 
falsificadas	com	o	objetivo	de	liberar	produtos	e	medicamentos	na	
SNVS, além de propor abertura de inquérito pela Polícia Federal, 
mas não teria obtido resposta.
O Ministério da Saúde acabou instaurando, a partir de agosto de 
1994, uma Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 
para a apuração das denúncias, apuração esta que contaria com a 
participação da Secretaria da Administração Federal (SAF).
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Assim, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar seria 
composta de três integrantes do próprio Ministério, indicados pelo 
Ministro, e de três funcionários da Secretaria da Administração 
Federal (SAF). Um assessor graduado do secretário da SAF, en-
tretanto, negou que esta Secretaria tivesse qualquer participação 
no afastamento dos três funcionários do Ministério da Saúde, 
tendo, inclusive, criado outra comissão paralela pela SAF para 
acompanhar as apurações da Comissão da Saúde (JORNAL DO 
BRASIL, 25 out. 1994, p. 9).
Após tomar conhecimento das declarações dos seus ex-assessores 
à imprensa, ocorridas quase simultaneamente às suas próprias – 
nas suas declarações o ministro lastimava e achava exorbitante a 
recomendação da Comissão de se afastar os seus ex-auxiliares – 
Santillo	os	contra-atacou	afirmando	que	a	Comissão	Disciplinar	
teria descoberto provas de que membros da direção da SNVS 
participaram do esquema de propinas para a concessão de registros 
de produtos e medicamentos sem a aprovação técnica, além da 
liberação de mais de 800 produtos farmacêuticos, sem critérios. Os 
ex-auxiliares declararam-se, mais uma vez, inocentes, insistindo 
na versão de que o ministro sabia das irregularidades. Em carta ao 
presidente da República, por sua vez, Santillo se disse surpreso e 
indignado	com	aquelas	declarações,	afirmando	ter	depositado,	a	
princípio,	inteira	confiança	nos	seus	secretários	e	atribuindo	a	eles	
bastante autonomia para a apuração das irregularidades. Contestou 
veementemente ter favorecido qualquer grupo político em algum 
esquema de corrupção dentro do Ministério (O GLOBO, 26 out. 
1991, p. 7 ; JORNAL DO BRASIL, 26 out. 1991, p. 9).
No inquérito que fora aberto pela Polícia Federal para investigar 
as denúncias, havia citações nominais de vários parlamentares do 
Partido Progressista, relacionando-os com o esquema de favore-
cimento a laboratórios e empresas de alimentação com o objetivo 
de liberar medicamentos e produtos. 
O inquérito da Polícia Federal que continha estas denúncias foi 
enviado à 10ª Vara da Justiça Federal (JORNAL DO BRASIL, 
27 out. 1994, p. 12).
Santillo, após aquela troca de acusações com seus ex-auxiliares e 
que se tornaram públicas, designou o presidente da CEME para 
acumular interinamente o cargo de secretário da SNVS. Mas, já 
então, certas resistências internas ao ministro começaram a se 
manifestar no segundo escalão. Entre estas manifestações, uma 
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oriunda da Comissão Técnica de Assessoramento em Medicamen-
tos (CRAME) que, ao receber do ministro a sugestão para  indicar 
um substituto para o secretário demitido, não só recusou fazer a 
indicação como, também, sugeriu que se convocasse o Conselho 
Nacional de Saúde – CNS para deliberar sobre o caso. A situação 
do	ministro	ficou	ainda	mais	complicada	quando	membros	do	CNS	
manifestaram-se bastante preocupados com a demissão dos dois 
ex-auxiliares, decisão esta que consideraram precipitada. O CNS 
convocou, então, numa atitude bastante rara para um Conselho 
Federal, uma reunião apenas duas semanas após a demissão dos 
secretários (JORNAL DO BRASIL, 29 out. 1994, p. 13).
O longo relato acima pretendeu evidenciar os mecanismos típicos 
do que se denominou, anteriormente, de predação regulatória. 
Para os propósitos desta dissertação, trata-se de caracterizar um 
tipo	de	predação	identificando	o	tipo	de	agentes	envolvidos	e	o	
seu comportamento. Em primeiro lugar, trata-se de um processo 
decisório intraburocrático que passa ao largo de instrumentos pró-
prios da poliarquia, embora agentes poliárquicos – parlamentares, 
por exemplo – possam dele participar. É a natureza do processo 
que o faz predatório. 
Ou seja, as decisões são tomadas no sentido de se obter uma entra-
da favorecida no mercado de medicamentos e produtos, barrando 
as pretensões dos concorrentes. Para tanto, a ação é típica de um 
monopólio ou oligopólio. Gastam-se rendas com propinas e lobbies 
para	se	obter	um	ganho	imediato	cujo	resultado	final	é	o	dano	para	
os demais competidores e consumidores.
Do ponto de vista da representação política, os mecanismos repre-
sentativos tendem sempre, neste caso, ao corporativismo oligopo-
lizado, ao inside information e à permanente quebra das regras e 
normas típicas do ethos da racionalidade burocrática. Desse modo, 
as agências públicas são capturadas por interesses imediatistas e 
imprevisíveis, quase sempre dependentes da capacidade dos gru-
pos de lobbying em plantar, dentro de uma determinada agência, 
um elemento-vínculo cuja função é advogar e garantir o trâmite 
de seus processos particulares. Para tanto, não há regras a priori. 
Apenas a esperteza, a capacidade de aliciamento e o segredo dos 
bastidores. 
O papel do parlamentar, no processo, precisa ser enfatizado no-
vamente. Sua função, espera-se, na poliarquia, é a de vocalizar 
a	opinião	pública,	produzir	 leis	e	 regulamentos	e	fiscalizar	seu	
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cumprimento. Mas, no mecanismo predatório intraburocrático, 
o parlamentar é peça-chave para cumprir exatamente a função 
oposta para a qual foi eleito – burlar as regras. Em nome da re-
presentação de interesses, o agente parlamentar predador passa 
a ser o elo entre agentes privados e agentes públicos dentro da 
burocracia, com a função de privatizar o que deveria ser público, 
reforçando	a	fixação	de	vantagens	e	privilégios,	não	para	garantir	
a universalidade da aplicação da lei.
Do ponto de vista dos agentes privados, o que importa é a agilida-
de e a presteza para se transformarem nos alvos preferenciais 
das políticas – regulatórias ou não. Para isto concorre, e muito, a 
inefi	ci	ência	burocrática.	O	emperramento	decisório	na	burocracia	
aca ba por aumentar o custo dos seus serviços e transformá-los 
numa mercadoria cara. O regulamento, econômico a princípio, 
transforma-se numa (des)economia, e a norma na predação do 
social.

Cenário 5  Perspectivas para o governo de 
Fernando Henrique Cardoso:  
o novo Congresso e o SUS

A possibilidade de uma reestruturação do Sistema Único de  Saúde 
– SUS, ou até mesmo a manutenção do seu formato atual vai de-
pender, naturalmente, da correlação de forças entre os  interesses 
organizados que dentro dele agem e o constituem, a partir de agora. 
Uma dessas forças é composta, sem dúvida, pelo que seria a repre-
sen tação parlamentar de um desses grupos de interesses – o dos 
proprietários de hospitais, clínicas e ambulatórios, ex- secretários 
de Saúde estaduais, médicos, provedores de Santas Casas (unida-
des	filantrópicas	de	Saúde)	etc.,	dentro	do	Congresso	Nacional.
Do comportamento desta representação, além do seu tamanho, 
dependerão	bastante	as	configurações	subseqüentes.	Caracterizar	
esta representação demandaria outra pesquisa empírica. Mas, 
pode-se adiantar algumas particularidades importantes daquele 
grupo de Congressistas apelidados, pelos seus opositores, de 
bancada das AIHs.
A bancada das AIHs, que foi sufragada nas eleições gerais de 
outubro de 1994 – quando foi eleito também o novo presidente 
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da República, Fernando Henrique Cardoso – constitui-se por 
parlamentares de diversas origens partidárias, procedentes de 
numerosas bases eleitorais, nos diversos estados da Federação. 
Estima-se de 52 a 70 deputados federais, alguns deles tendo sido 
citados em algum relatório de auditorias no SUS ou na CPI do 
INAMPS.	Ela	seria	a	segunda	maior	bancada	definida	a	partir	de	
um	interesse	específico,	independentemente	de	vinculações	parti-
dárias, perdendo apenas para a que já se convencionou chamar de 
bancada ruralista, ligada aos interesses de proprietários agrários. 
Como esta bancada, nos anos recentes, mostrou ser capaz de uma 
ação concatenada na defesa dos seus interesses no parlamento, evi-
dentemente, a bancada das AIHs tem, pelo menos potencialmente, 
alta probabilidade de uma ação conjunta que possa caracterizá-la 
como um importante grupo de pressão na defesa dos interesses dos 
donos de hospitais e de seus vínculos com as agências públicas 
(FARIA, 1994, p. 3).
Este levantamento foi corroborado pelo relatório da CPI do 
INAMPS, onde constatou-se, também, o que é extremamente re-
levante e grave, que muitos destes deputados foram eleitos através 
do uso indevido das AIHs. Sobre isto, já se cogitou, inclusive, de se 
instaurar mais uma CPI, segundo uma proposta inicial do deputado 
Nestor Duarte (PMDB-BA), que estranhou o fato de proprietários 
de hospitais terem sido eleitos deputados federais, em 1994, em 
situações bastante semelhantes. No mesmo tom, o relator da CPI 
do	INAMPS,	Jackson	Pereira	(PSDB-CE),	confirmou	que	uma	das	
mais importantes descobertas daquela CPI foi a intensa distribui-
ção clientelista das AIHs por parte das secretarias estaduais, que 
são encarregadas de distribuí-las aos municípios e prestadores de 
serviços hospitalares (FARIA, 1994, p. 3).
Seja como for, o fato de se distribuir de modo clientelístico cotas 
de AIHS e UCAs para redutos eleitorais ou utilizá-las como be-
nesse de um candidato, dá o mesmo resultado: a criação de uma 
rede de log-rolling com verbas públicas federais, ao nível estadual 
e municipal.
O mecanismo parece ter tido alcance nacional, onde deputados 
federais e estaduais foram eleitos oferecendo serviços de saúde 
aos eleitores, mas pagos com AIHs, o que, evidentemente, não se 
revela. No fundo, compram-se votos com AIHs. 
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Este	mecanismo	sofisticou-se	a	tal	ponto	que	a	imaginação	predató-
ria foi capaz de criar planos de saúde eleitorais, expresso da saúde 
e até uma espécie de loteria denominada raspadinha da saúde. O 
comum nestas modalidades no uso eleitoral de recursos públicos 
consistia em prestar ou antecipar um serviço intermediário, até 
mesmo por conta própria – tais como um ônibus em busca de pa-
cientes, distribuição de carnês dando direito a atendimento gratuito 
em clínicas particulares ou como um prêmio – com o objetivo de 
facilitar, na época da eleição, o atendimento hospitalar ou ambu-
latorial dos pacientes, fazendo passar ao eleitor e à sua família, a 
idéia de que qualidade, rapidez e (principalmente) a gratuidade 
no atendimento médico, era uma benesse do candidato, quando, 
na verdade, a ponta do serviço era coberta por AIHs. Estas, por 
outro lado, eram muitas vezes fraudadas, através de procedimentos 
médicos	mais	caros	e	sofisticados	e	que,	embora	constassem	nas	
guias de internação, de fato não eram realizados (FARIA, 1994, 
p. 3 ; JORNAL DO BRASIL, 27 nov. 1994, p. 14).
Se a defesa dos interesses ligados aos donos de hospitais é tida 
aqui, em relação a esta bancada, como uma probabilidade razoável, 
inversamente, ligá-la a quaisquer movimentos  parlamentares na 
direção de se romper com o status quo institucional vigente na 
área da saúde, seria uma quimera. Desse modo, o novo governo 
que se inicia, que ainda não deixou claro o que pretende fazer com 
relação ao SUS, terá uma árdua tarefa pela frente para conven  cer 
aquele grupo de que o mecanismo repassador de verbas vigen te 
não	é	econômico,	eficiente	e	característico	da	justiça		distributiva.
Não seria tão surpreendente que algumas propostas surgidas no 
novo governo (Fernando Henrique Cardoso) fossem tão parecidas, 
no tocante às questões da Saúde, com as do governo Itamar Franco. 
Durante a sua campanha eleitoral, o discurso de Cardoso enfati-
zava a necessidade de se eliminar o mau gerenciamento no setor 
sanitário, cujo problema fundamental não seria a falta de recursos, 
mas	sim	a	corrupção,	a	fraude	e	o	desperdício.	O	que	se	verifica	é	
um alto grau de continuidade de ações e de discursos, de diversos 
agentes no atual governo, em confronto com governos passados.
Assim, o ministro da Saúde, Adib Jatene, reconduzido ao minis-
tério por Cardoso, acabou surpreendendo os meios políticos e até 
parte da equipe econômica quando, em maio de 1995, reiterava, 
de modo insistente, urgência e necessidade de se aumentar sig-
nificativamente	o	orçamento	da	Saúde.	O	discurso	da	contenção 
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de gastos deu lugar ao do não se pode fazer política de saúde 
sem dinheiro. Para isto, o ministro sugeriu a criação de mais 
uma contribuição social, agora nos moldes do já experimentado 
imposto	sobre	movimentação	financeira	 (o	defenestrado	IPMF,	
hoje CPMF), vinculando-o às despesas no setor. O argumento do 
ministro era o de que a Saúde deixaria de receber, no orçamento de 
1995, cerca de 3 bilhões de reais (3,3 bilhões de dólares), já que os 
formuladores do orçamento não previram despesas com o aumento 
de gastos de pessoal – aumentos salariais decididos no governo 
passado, além de dívidas do SUS com sua rede de prestadores de 
serviços contraídas na administração passada.
A proposta do ministro Jatene provocou respostas imediatas. 
Conseguiu arrebanhar, de pronto, o apoio de parcela dos grupos 
ligados aos donos de hospitais e aos ruralistas, no Congresso, e no 
Ministério da Agricultura, aqui também interessados em repartir 
com a Saúde a metade do montante do que seria arrecadado pela 
nova contribuição social, com o objetivo de fornecer créditos e 
subsídios para o setor agrícola.
Mas, reações negativas ocorreram dentro da equipe econômica 
do governo, onde a idéia de imposto vinculado não seria bem-
-vinda, embora o ministro garantisse já ter o apoio do presidente 
da República e de seu ministro da Fazenda.
Reações contrárias também bastante fortes aconteceram, surpre-
endentemente, dentro do próprio Congresso, inclusive dentro 
do partido do governo, o PSDB, a ponto de se ter conseguido a 
instalação de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
para apurar os desvios de verbas no SUS.
Na imprensa também ocorreram várias críticas à proposta de Ja-
tene.13  Segundo tais matérias, só as fraudes com as AIHs e UCAs 
representariam 2,2 bilhões de reais (2,46 bilhões de dólares) por 
ano, o que equivaleria ao montante estimado que seria obtido 
através da nova contribuição social, ainda que o Ministério da 
Saúde tivesse que repartir o total arrecadado, em partes iguais, 
com o Ministério da  Agricultura.
Os gastos mensais com as AIHs e UCAs estariam, hoje, por volta 
de 600 milhões de reais (673,4 milhões de dólares), enquanto que 
somente as fraudes consumiriam algo em torno de 30% deste mon-
tante. Atualmente, a maior parte dos gastos mensais tem ido para 



211

a cobertura das consultas ambulatoriais (320 milhões de reais), ao 
passo que as AIHs consumiriam 280 milhões de reais. Antes, os 
gastos com as AIHs eram ligeiramente superiores aos UCAs. A 
inversão das posições decorreria do fato de que, uma vez tendo-
-se estendido a obrigatoriedade de se informatizar os dados das 
AIHs para todo o sistema, mas não ainda para as UCAs, os gastos 
ambulatoriais	tivessem	ficado	mais	vulneráveis	às	fraudes,	já	que	
são	mais	difíceis	de	 serem	fiscalizados	e	mais	 fáceis	de	 serem	
fraudados. Além disso, as consultas possibilitariam a ampliação 
de	pedidos	de	exames	médicos	sofisticados	e	caros,	muitas	vezes	
cobrados e freqüentemente não realizados.
O modo como operam os fraudadores também já é, de sobejo, 
conhecido. A partir da leitura computadorizada das AIHs pode-se 
listar os mecanismos fraudulentos:
•	 A	principal	técnica	consistiria	na	cobrança	do	procedimento	

mais dispendioso, no âmbito da mesma especialidade ou área 
médica. Assim, por exemplo, uma simples dor de cabeça, 
para efeitos demonstrativos de custos, transformar-se-ia num 
derrame cerebral.

•	 Transformar-se-ia	uma	única	internação	em	várias	internações	
ou reinternações subseqüentes. Detectaram-se casos de pacien-
tes já falecidos e que foram reinternados ou que obtiveram alta.

•	 A	simples	falsificação	dos	dados	no	preenchimento	dos	formu-
lários das AIHs seria comum. Estas não passariam de cheques 
em	branco,	onde	as	unidades	hospitalares	falsificariam	os	dados	
de internação.

•	 Numerosas	unidades	hospitalares	ou	grupos	de	empresas	mé-
dicas fariam uso de assessorias especializadas em informática 
e familiarizadas com os procedimentos do SUS. Muitas destas 
assessorias, ou empresas de consultores, o que é mais grave, 
recrutariam seus membros entre ex-ocupantes de cargos pú-
blicos no sistema de saúde. Há denúncias de que até médicos 
auditores, designados pelo próprio Ministério da Saúde, teriam 
sido contratados por empresas hospitalares que seriam, a prin-
cípio, os alvos de suas auditorias. 

A informatização do sistema não garantiu, entretanto, o controle 
mediante o confronto e cruzamento de informações. Mesmo tendo 
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sido detectadas evidências de procedimentos fraudulentos, estes 
serviços	fictícios	estariam	sendo	pagos.
O crescimento recente do número de empresas de assessoria na 
área de informática – como escritórios privados de consultoria 
em	computação	–	encobre,	muitas	vezes,	uma	finalidade	escusa:	
não o combate às fraudes ou o auxílio técnico-administrativo aos 
hospitais, mas sim a investigação de mecanismos que facilitem 
auferir maiores lucros fraudulentos. Não surpreende, portanto, que 
aquele crescimento tenha coincidido com o aumento nos preços 
médios das internações. Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), o custo médio de uma internação 
hospitalar apresentou a seguinte variação, nos anos recentes, 
ressaltando que as internações não custam apenas as diárias mas, 
principalmente, o dispêndio com os procedimentos médicos:

Quadro 4
custo médio anual de uma internação hospitalar

1991 US$ 179 
1992 US$ 156 
1993 US$ 165 
1994 US$ 213

Fonte: IPEA e Jornal do Brasil, 14 de maio de 1995, p. 8. 

Verifica-se,	portanto,	que	após	a	retração	nos	gastos	com	a	saúde	
hospitalar no governo Collor, a gestão de Henrique Santillo, no 
Ministério da Saúde do governo Itamar Franco, ou seja, em 1994, 
foi bem mais aquinhoada do que a gestão de Jamil Haddad que 
a precedeu, neste mesmo governo. Por outro lado, e coinciden-
temente, a retração nos custos médios das internações no ano de 
1992 dá-se após o favorecimento do orçamento da área para o 
projeto Minha Gente e os projetos dos CIACs, além de ser pos-
terior à tumultuada substituição do ministro Alceni Guerra, no 
início daquele ano.
Se os custos médios anuais das internações estão estimados naquele 
montante, segundo os cálculos do IPEA, a magnitude da fraude 
deve ser altíssima, além da forte ginástica contábil produzida por 
muitos	hospitais,	já	que,	em	fins	de	1994,	o	preço	de	uma	diária	
hospitalar paga por uma AIH estaria por volta de 8 reais (9,4 
dólares), segundo informações de membros da bancada da AIH 
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no Congresso. De qualquer forma, embora os donos de hospitais 
reclamem dos preços unitários pagos pelo Ministério da Saúde, 
não deixa de ser sintomático que a rejeição pública às AIHs dê 
lugar à sua ferrenha defesa nos bastidores. 
Ou,	como	afirmou	o	deputado	sanitarista	Sérgio	Arouca	(PPS-RJ):	

O que está havendo é uma farsa. Falam mal das AIHs mas 
defendem sua manutenção. Dizem que as AIHs pagam pouco 
e atrasado, mas correm atrás delas. É preciso coragem para 
acabarmos de vez com elas e descentralizarmos os recursos da 
saúde. Se o prefeito gerir mal os recursos, que vá preso ou perca 
a eleição (O GLOBO, 4 dez. 1994, p. 3).

O preço médio por internação, no início de 1995, estaria por volta 
dos 280 reais (cerca de 314 dólares), um excelente negócio para 
muitas unidades hospitalares, com ou sem fraudes, principalmen-
te	num	ambiente	de	baixa	inflação,	pois	o	único	risco	(bastante 
baixo nesta situação) é o governo não cumprir os seus contratos. 
Os riscos, na verdade, transferir-se-iam para os pacientes, já que 
o controle contábil de uma internação por uma unidade de aten-
dimento liga-se, lógica e fundamentalmente, aos custos, e não à 
qualidade do tratamento. Se se levar em conta que, em grande 
número de unidades, não existem controles rígidos sobre taxas 
de ocupação – que seriam medidas pelo número de internações 
confrontado com o número de leitos disponíveis e o número de 
internações/dia, a lisura dos pagamentos restringir-se-ia à hones-
tidade presumida dos donos dos hospitais. 
O ministro Jatene anunciou, no início do governo FHC, a limitação 
no número de concessões de AIHs, calculadas com base em 10% 
da população de cada município. Uma medida inócua e iníqua 
pois, como se sabe, uma medida que padronize as decisões sobre 
transferências de recursos, frente a municípios cujos indicadores de 
necessidades socioeconômicas são extremamente distintos entre si, 
além de possuírem diferenças expressivas quanto à disponibilidade 
de infra-estrutura física de equipamentos sanitários – número de 
hospitais, ambulatórios, leitos e de pessoal da área médica etc. – 
acabará por produzir graves distorções distributivas nos custos 
dos serviços, ao nível das unidades. Já há denúncias de unidades 
hospitalares estarem repassando parte de suas cotas de AIHs, que 
não foram utilizadas, para outros hospitais, vendendo-as, como 
uma mercadoria, por um preço médio de 100 reais (cerca de 112 
dólares) (JORNAL DO BRASIL, 14 maio 1995, p. 8).



214

O Sistema Nacional de Auditoria Médica, previsto quando da 
extinção do INAMPS, durante o governo Itamar Franco, nunca foi 
estruturado. O que restou do sistema anterior estaria sendo esva-
ziado, de forma orquestrada, segundo o presidente da Associação 
Nacional de Auditores Médicos do Ministério da Saúde, pois os 
auditores são desprestigiados, sem as condições mínimas para o 
exercício das suas funções. E ainda, dadas as pressões dos lobbies 
dos hospitais conveniados ao SUS, as auditorias teriam perdido 
completamente a sua autonomia. Muitos deputados da chamada 
bancada da Saúde, no Congresso Nacional, chegam a interceder 
junto às fontes pagadoras na burocracia do Ministério, para que o 
pagamento aos hospitais sob suspeita de irregularidades não seja 
interrompido. Para o presidente daquela Asso ciação, os problemas 
seriam solucionados se se reestruturasse o sistema de auditoria e 
a	profissão	de	auditor,	além	de	desvinculá-lo	do	Ministério,	para	
o seu exercício autônomo, talvez vinculan    do-o à Secretaria Fede-
ral de Controle Interno do Ministério da Fazenda (JORNAL DO 
BRASIL, 19 maio 1995, p. 4).
O	ministro	Adib	Jatene	contestou	tais	argumentos	afirmando	que	
um sistema centralizado de auditoria era o que existia antes com 
o antigo INAMPS e, nem por isso, eliminaram-se as fraudes. Jate-
ne, diante das pressões contrárias à criação da nova contribuição 
social, para aumentar o orçamento da Saúde, aliou-se à tese de 
que as fraudes seriam um problema cultural, e que não acredita va 
na	eficácia	de	um	sistema	de	auditoria	centralizado	no	Ministério.	
Segundo o ministro, dentro do espírito descentralizador do SUS, 
a	função	de	fiscalizar	os	gastos	do	sistema	caberia	às	secretarias	
estaduais (JORNAL DO BRASIL, 19 maio 1995, p. 4).
Poder-se-ia indagar ao ministro, por que não as secretarias mu-
nicipais?
É conveniente ressaltar mais uma vez que, ao se constatar o rent-
-seeking nos níveis governamentais inferiores, isto não invalida 
propostas normativas no sentido da descentralização. A predação 
aí presente é a evidência de que, na verdade, a descentralização 
não cumpriu o seu curso – pelo menos no sentido originalmente 
concebido pelos formuladores do SUS. Ao contrário, concorda-se 
com o ministro Santillo, ela teria parado no meio do caminho. E 
a problemática da descentralização não se restringe às questões 
formais da hierarquia administrativa, como se tentará concluir 
mais adiante. 
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A polêmica provocada pela tentativa de Adib Jatene injetar mais 
recursos na rede do SUS, como se viu, acelerou a constituição de 
mais	uma	CPI	específica	sobre	desvios	de	verbas	aí	ocorridos.	
Entretanto, não se deve deixar de mencionar que, a este inquéri-
to, é necessário acrescentar as apurações das irregularidades na 
contratação, pelo governo, de obras públicas, que envolveram o 
Ministério da Saúde, ainda no governo Collor e na gestão de Al-
ceni Guerra. Este inquérito foi feito pela CPI de Obras Públicas, 
do Senado Federal, no ano de 1991, onde se detectou relações 
escusas entre o Ministério da Saúde e empreiteiras responsáveis 
pela construção de hospitais em várias regiões do País. Acresce-se, 
ainda, a anterior e exaustiva auditoria no INAMPS, em 1993 (CPI 
do INAMPS) e que acabou por extingui-lo. No governo Itamar 
Franco, ainda mais duas auditorias de peso foram produzidas. Uma 
foi convocada pelo próprio presidente da República e que	ficou	
a cargo de uma certa Comissão de Sindicância Interministerial, 
instalada em 1994. Neste mesmo ano, um pouco antes ou quase 
simultaneamente, o ministro Santillo, da Saúde, instaurou uma 
auditoria interna no seu Ministério.
Teme-se, assim, que o resultado de mais uma CPI do SUS acabe 
trilhando trajetórias semelhantes às das auditorias anteriores: a 
confecção de um relatório rico em descrições de fraudes e me-
canismos predatórios, onde se sugerem propostas normativas no 
sentido	de	se	aprofundar	o	controle	e	a	fiscalização	dos	recursos	
transferidos, além da abertura de alguns inquéritos policiais e 
encaminhamentos de denúncias às instâncias judiciárias, sem a 
punição de corruptos e corruptores e a obrigatoriedade de fazê-
-los devolver, aos cofres públicos, o produto de suas predações.
Há também indícios da falta de propostas governamentais para 
além	de	mecanismos	 regulatórios	e	fiscais.	Portanto,	 sugere-se	
refletir	sobre	uma	profunda	reorganização	das	relações	do	Estado	
com seus clientes privados. Pensa-se numa reforma estrutural 
do mecanismo institucional repassador de verbas e de cobertura 
quantitativa de gastos com serviços produzidos na ponta onde a 
saúde transformou-se numa mercadoria privada que se troca por 
créditos	públicos.	Reflete-se	também	sobre	as	estratégias	capazes	
de romper os mecanismos oligopolizados de acesso ao processo 
decisório das políticas sociais que, devido à sua operação fragmen-
tária e a divisibilidade de consumo de um bem que se pretendia 
público, é só aparentemente universalista e descentralista. E onde 
o direito social dos cidadãos perverte-se em benesses e favores de 
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políticos	e	burocratas	a	clientelas	específicas,	coniventes	com	a	
esperteza de empreiteiros predadores e políticos inescrupulosos 
que, como já se viu, utilizam-se de serviços pagos com renda 
pública	em	troca	de	votos	ou,	ainda,	utilizam-nas	para	financiar	
suas próprias campanhas eleitorais.
A estrutura vigente e o formato institucional no processo de pro-
dução da política sanitária perverteu, assim, o espírito idealizador 
do Sistema Único de Saúde: o controle pelos conselhos locais e 
comunitários de Saúde, compostos, de forma plural, de represen-
tantes da própria comunidade atendida.

Notas
1 Fernando Collor de Mello assumiu o governo em 15 de março de 1990, eleito 

pelo voto direto, após 39 anos sem este tipo de sufrágio. Após 932 dias de 
governo, no dia 29 de setembro de 1992, numa sessão histórica na Câmara 
de Deputados, na qual 480 compareceram, sendo que com 441 votos a fa-
vor, 38 contra e uma abstenção, aprovaram o julgamento do presidente pelo 
Senado Federal, afastando-o temporariamente do cargo por mais 88 dias. 
Faltaram à sessão, 23 deputados. O afastamento do presidente, acusado de 
vários crimes, inclusive o de corrupção, teve o seu desfecho na madrugada 
de 30 de dezembro de 1992, quando 76 senadores contra três aprovaram 
o seu processo de impedimento e cassaram seus direitos políticos por oito 
anos. Após ocupar a presidência interina por 88 dias, itamar Franco, o vice-
-presidente, assumiu o cargo.

2 O esquema PC Farias refere-se ao esquema financeiro que teria sido montado 
pelo tesoureiro da campanha presidencial de Collor, Paulo César Farias, inter-
mediando doações de grupos privados em troca de futuros favores políticos. 

 Cf. Veja, n. 1.269, 6 jan. 1993, p. 24. A partir daqui, as informações monetá-
rias, sempre que possíveis, serão convertidas em dólares, com base no dólar 
comercial do período ao qual o montante se refere. Este valor está publicado 
semanalmente em Veja ou nos manuais de preenchimento do Imposto de 
Renda da Secretaria da Receita Federal. Os montantes já convertidos pela 
imprensa foram aceitos como tais.

3 Ver reportagem sobre o acúmulo de processos no Tribunal de Contas da União, 
sobre irregularidades nos gastos federais, com aqueles dados, publicados no 
Jornal do Brasil, 15 dez. 1991, p. 19.

4 Ver Anexo-Cronologia, maio/1990. Esta citação e as que se seguirem men-
cionando o termo Cronologia referem-se ao anexo 1 do Capítulo 6, a partir 
da página 237 onde, da observação do semanário Veja, buscou-se uma 
descrição temporal dos acontecimentos na área de Saúde, neste período e, 
em particular, de fenômenos de predação neste setor.

5 Ver Anexo-Cronologia, março e maio/1990. 
6 Log-rolling é a expressão em inglês que pode ser traduzida como troca de 

favores entre parlamentares e entre estes e o governo, principalmente na 
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aprovação de projetos de lei. Um vota para o outro com o compromisso deste 
último votar para o primeiro. O objetivo pode ser a aprovação de leis, mas a 
troca pode envolver cargos, benesses, liberação de verbas etc., por parte do 
executivo para favorecer parlamentares, (TULLOCk, 1993, p. 26-28).

7 Esta interpretação sobre o ímpeto por medidas provisórias e uma ênfase na 
natureza clientelística nas negociações do governo com os parlamentares 
encontra-se em várias edições do Jornal do Brasil e do O Globo, neste 
período. Particularmente, a jornalista Dora Kramer a fez num pequeno arti-
go publicado no Jornal do Brasil, 6 nov. 91. Ver, também, Jornal do Brasil,  
21 jul. 1991, p. 8 ; 3 nov. 1991, p. 4 e 1 dez. 1991, p. 4.

8 Ver Anexo-Cronologia, dezembro/1991, e Jornal do Brasil, 30 set. 1991, p. 2.
9 Ver Anexo-Cronologia, junho/1992. 
10 Ver Anexo-Cronologia, dezembro/1991. 
11 Ver detalhes no Anexo-Cronologia, dezembro/1991. 
12 Ver Anexo-Cronologia, dezembro/1992. 
13 No Jornal do Brasil, o jornalista israel Tabak assinou várias reportagens enfati-

zando que o problema central da Saúde repousava na magnitude das fraudes 
e na ausência de instrumentos capazes de controlá-las. As informações que 
se seguem encontram-se, preferencialmente, nas edições do Jornal do Brasil 
de 14/5/1995, p. 8; 18/5/1995, p. 5 e 19/5/1995, p. 4.
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7 
A predAção 
do  estAdo: 
conclusões

A análise da política da Saúde brasileira contemporânea permite 
algumas	reflexões	sobre	as	propostas	neoliberais	que	afirmam	a	
necessidade de um minimal state, como o arauto da liberdade, 
com a função restrita de garantir mecanismos judiciários e de 
segurança nas trocas voluntárias dos agentes no mercado. Existe 
um aspecto positivo na normatividade neoliberal: a garantia da 
liberdade é dada quando indivíduos ou grupos podem trocar, 
voluntariamente e sem constrangimentos, seus bens no mercado. 
Com relação ao mercado de bens públicos, o pressuposto deve ser 
o mesmo. Entretanto, existe uma contradição normativa decorrente 
da teoria do minimal state. Se sua função é a de facilitar e garantir 
as trocas voluntárias de bens privados e públicos, pressupõe-se que 
os contratantes estarão livres de constrangimentos estatais. Ora, 
a análise da política sanitária brasileira tem mostrado exatamente 
isto: para alguns predadores privados, com suas organizações 
oligopólicas e corporativas, existe a possibilidade real de serem 
capazes de agir sob pouquíssimos constrangimentos estatais para 
predar exatamente o que deveria ser a renda pública. O mesmo 
não está ao alcance dos outros cidadãos que, por outro lado, são 
extremamente distintos quanto ao acesso à proteção deste Estado, 
seja para adquirir bens privados ou para consumir bens coletivos. 
A questão central seria a quem e de quê o Estado deveria proteger. 
Portanto, é necessário romper-se com a tese do minimal state, ou 
até	mesmo	invertê-la,	isto	é,	sair	da	máxima	que	afirma	que	quanto	
menor o Estado menor a predação de suas rendas para a tese de 
que quanto menos privatizado for o estado, menos propenso estará 
à predação. Em outras palavras, é a perversão do seu caráter de 
produtor de bens públicos, substituído por produtores e apropria-
dores privados e oligopolizados, que leva à maior predação, e não 
o seu tamanho.
Se existe um setor estatal onde a lógica maximizante dos agentes, 
individuais ou grupais, se manifesta com todo o seu vigor é o da 
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área da política social, particularmente na política da Saúde. A 
relevância deste fato reside na necessidade teórica de se inverter 
o caráter normativo neoliberal.
Em capítulos anteriores insistiu-se, freqüentemente, que o antí-
doto da predação residia num formato institucional poliárquico, 
capaz de neutralizar as ações oligopólicas e o acesso diferenciado 
e hierarquizado dos agentes na produção e implementação das 
políticas sociais. Entretanto, este formato necessita levar em conta 
a	natureza	e	a	qualificação	dos	agentes.	Poder-se-ia	indagar	se	a	
institucionalidade	da	competição	seria	suficiente	para	neutralizar	a	
predação	ou	se	por	si	mesma	produziria	uma	qualificação	superior 
dos agentes que participariam da competição. Colocando-se em 
outros termos: a competitividade entre os agentes, que os meca-
nismos poliárquicos pretendem garantir, por sua vez garantiria a 
eficácia	da	ordem	no	tocante	a	evitar	que	os	agentes	se	compor-
tassem predatoriamente?
Ora, a análise da Saúde demonstrou que, dada a fragmentação e 
segmentação produtiva dos serviços sanitários, com a participação 
de múltiplos agentes privados na ponta do processo implementador 
das	ações	públicas,	por	mais	diversificados	e	múltiplos	que	fossem	
tais agentes, e mantida a centralização de recursos, não evitava o 
processo predatório, apenas facilitava a sua proliferação. O pro-
cesso acabou por produzir uma perversão: a clientela – o cidadão 
comum – foi substituída pelos grupos empresariais provedores 
do Estado que, de forma desigual e oligopolizada, buscam extrair 
rendas públicas. E ainda, os desprovidos tornaram-se, apenas, a 
justificativa	que	pretende	legitimar	tal	extração.	Por	outro	lado,	
o	ímpeto	regulatório	e	fiscalizador	tem-se	mostrado	ineficaz,	na	
maioria das vezes, para conter tal processo. As predações regu-
latória e licitatória demonstram que normas podem facilmente se 
adaptar aos diferenciais de poder e legitimá-los.
Aquela	análise,	portanto,	 remete-nos	a	questionar	a	eficácia	da	
própria poliarquia quando caracterizada apenas como um con-
junto de instrumentos operacionais que facilitem a competição 
de agentes já constituídos desigualmente. Portanto, junto a esta 
dimensão operacional do modelo poliárquico, deve-se aliar outras 
dimensões qualitativas dos agentes participantes e a posição que 
ocupam	no	espectro	político,	enfim,	a	qualidade	da	participação	
no processo de tomada de decisões políticas.
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Esta questão já havia sido levantada por C.B. Macpherson  quando 
de seu embate e crítica à pretensão democrática do modelo teórico 
por ele denominado de democracia de equilíbrio, modelo este 
formulado por expoentes como Joseph Schumpeter e Robert Dahl 
(SCHUMPETER, 1984 ; DAHL, 1989 ; MACPHERSON, 1978).
Antes, Macpherson já enfatizara que a democracia é posterior à 
institucionalidade	firme	de	um	Estado	liberal,	nos	países	capitalis-
tas avançados. Embora o Estado liberal tenha sido posteriormente 
democratizado, ele não teria perdido sua natureza fundamental. Na 
verdade, acabou por transformar a idéia de democracia clássica 
de governo pelo e para o povo em direito de entrar na competição 
política, e o conceito de igualdade de riquezas em igualdade de 
oportunidades para realizar as capacidades humanas. A idéia de 
uma ordem fundada em indivíduos maximizadores seria um mito 
que escamotearia a falta de demonstração de que as recompensas 
não seriam exatamente iguais à contribuição de cada um deles 
(MACPHERSON, 1969).
Macpherson chama a atenção para as inadequações expositiva, 
explicativa	e	justificativa	do	modelo de equilíbrio ou da poliarquia. 
A adequação desta depende, fundamentalmente, do rigor sobre 
os pressupostos do homem e da sociedade aos quais o modelo se 
refere: um homem de mercado e uma sociedade de mercado. Ora, 
à medida que a realidade se afasta destes pressupostos, ou seja, 
à medida que o mercado competitivo dê lugar aos oligopólios e 
monopólios, e na arena política, a competição entre partidários é, 
em si mesma, também oligopolizada ou, então, substituída pelo 
acesso diferenciado e de novo oligopolizado das corporações e 
grupos lobistas capturadores das agências estatais, a adequação 
do modelo é bastante questionada.
A crítica de Macpherson à pretensão daquele modelo em consi-
derar a apatia política uma variável exógena, apenas como uma 
justificativa	para	a	obtenção	desigual	de	bens	políticos,	leva-nos	
de volta à questão dos caronas involuntários referida no Capítulo 
3	deste	livro.	Lá	se	afirmou	que	muitos	free-riders, ao contrário 
do que preconiza a lógica da ação coletiva, podem não ser maxi-
mizadores cínicos, voluntários. Os tipos de caronas com os quais 
esta obra se preocupa são involuntários, e a sua apatia política 
deve buscar explicação nos mecanismos estruturais do modelo 
que transcendem a pura racionalidade individual. Ou, como diz 
Macpherson, 
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[...]Cidadãos que sejam apáticos naturalmente não devem es-
perar muito lucro como os que são mais dinâmicos. Isto seria 
um princípio justo, coerente com a igualdade democrática, se a 
apatia fosse um dado independente, isto é, se a apatia fosse em 
cada caso o resultado de uma decisão maximizante pelo indiví-
duo, equilibrando os usos mais vantajosos de seu tempo entre 
a participação política e outras coisas, e se todo indivíduo que 
cada hora por ele dedicada à política tivesse o mesmo valor, o 
mesmo poder aquisitivo no mercado político, como o de qualquer 
outra pessoa. Mas isso precisamente é o que não acontece. [...]
A apatia não é uma variável independente (MACPHERSON, 
1978, p. 90-91).

Macpherson aponta, ainda, para um paradoxo do modelo poliár-
quico, principalmente em Schumpeter, onde o caráter oligopólico 
do sistema partidário não invalidaria a pretensão democrática do 
modelo, pois teria a função reguladora da competição política. 
Entretanto, Schumpeter teria quebrado, logicamente, o parale-
lismo entre o oligopólio econômico, que implicaria uma revisão 
profunda da teoria clássica e neoclássica do equilíbrio, inclusive 
criticando a soberania do consumidor, e o oligopólio político, 
que seria positivo para a sua concepção de democracia. Ou, nas 
palavras de Schumpeter, mediadas por Macpherson,

aquilo com que nos defrontamos na análise do processo político, 
em geral não é uma vontade autêntica, mas manufaturada, manu-
faturada de modo ‘exatamente análogo ao modo de propaganda 
comercial’, o povo ‘nem suscita nem decide questões mas [...] as 
questões que modelam o seu destino são normalmente suscitadas 
e decididas por ela’, os desejos do eleitorado ‘não são o dado de-
cisivo’, a escolha do eleitorado ‘não decorre de sua iniciativa, mas 
está sendo modelada, e a modelagem dela é uma parte essencial 
do processo democrático (Apud MAC PHERSON, 1978, p. 93).

A poliarquia ou a democracia de equilíbrio seria, desse modo, um 
modelo que se pretende adequado para uma sociedade de desiguais, 
um modelo pretensamente realista, onde as demandas políticas são 
produzidas pelos próprios fornecedores de bens políticos, e não 
fundadas, como nas propostas democráticas originais, na soberania 
dos consumidores.
A análise empírica da política sanitária nacional exige, por outro 
lado, que se faça um adendo ao modelo do híbrido institucional 
brasileiro, formulado por Wanderley Guilherme dos Santos. O 
híbrido parece descrever os mecanismos predatórios como típicos 
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ou freqüentes pela ausência da poliarquia num dos pólos, o pólo 
hobbesiano,	mafioso	e	predador,	sem	lei	e	sem	Estado.	Entretanto,	
a ênfase na polaridade, se é isto que o modelo de Santos pretende, 
acaba	por	escamotear	e	camuflar,	na	virtuosidade	do	pólo	poliár-
quico, a capacidade da predação imiscuir-se. E é esta capacidade 
da predação oligopólica de misturar-se na poliarquia brasileira, 
diminuindo	 a	 sua	 eficácia	 e,	 em	decorrência	 disto,	 turvando	 a	
própria noção de polaridade, que a análise da política de Saúde 
propiciou. A predação manifesta-se em toda a capilaridade do SUS, 
de alto a baixo. Manifesta-se, também, dentro do parlamento e 
dos partidos ou nas entranhas da burocracia  federal, percorrendo 
toda a rede até alcançar os serviços na ponta do siste ma, nos níveis 
regionais e locais, e nas transações dos agentes governamentais 
com os agentes privados. Ou seja, a predação ma nifesta-se no 
âmbito da própria institucionalidade  poliárquica.
Aquela análise empírica, portanto, induz ao questionamento dos 
limites	da	eficácia	poliárquica.	Isto	é,	ver	a	poliarquia	como	um	
mero mecanismo operativo para a competição dos agentes não é 
suficiente	para	impedir	a	predação.	Ou	se	admite	alguma	instân-
cia relativamente autônoma do Estado – uma dimensão pública, 
na tradição rousseauniana do legislador – capaz de estabelecer 
limites para a competição e de induzir a incorporação de novos 
contratantes ao contrato social original, ou então estar-se-á per-
manentemente submetido aos oligopólios. Por outro lado, ou se 
admite uma dimensão participativa no sentido de Macpherson, ou 
então a natureza democrática do modelo poliárquico permanecerá 
seriamente comprometida.
É verdade que Buchanan, por exemplo, preocupava-se com a 
natureza dos contratos constitucionais que reorientariam a com-
petição mas, mesmo neste caso, o pressuposto seria o de que os 
contratantes estivessem plenamente constituídos. Em nenhum 
momento, porém, Buchanan adiantava-se, normativamente fa-
lando, na direção de uma proposta de se trazer para o contrato os 
indivíduos que, não voluntariamente, situavam-se na periferia das 
trocas dos contratantes voluntários.
Em outras palavras, formatos poliárquicos, por si só, não basta-
riam para eliminar a predação. É necessário que tais formatos e 
instrumentalidade da política possuam conteúdos verdadeiramente 
democráticos para impedir que o resultado da competição a trans-
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forme no seu oposto, isto é, na oligopolização e na monopolização 
de recursos, acabando por pervertê-la.
Aqui	está	se	afirmando	que	existe	uma	certa	ingenuidade	neoli-
beral – para não se falar de uma normatividade conservadora que 
se resvala para o cinismo – em supor que simples instrumentais 
da competição garantiriam ad aeternum a própria competição. 
Qualquer observador de bom senso sabe que uma das preocupa-
ções regulatórias mais acentuadas nos Estados contemporâneos 
ditos poliárquicos reside em se equiparem de leis que defendam 
a manutenção de um razoável grau de competição. Rigorosas 
leis	antitrustes	e	anticartéis	refletem	este	paradoxo:	deixada	à	sua	
própria dinâmica, é bastante provável que a competição acabe por 
romper com o seu ponto de equilíbrio, tornando-se predatória ao 
alcançar graus cada vez maiores de oligopolização.
Transposto tal argumento para a realidade da política social 
brasileira, que já nasceu e se estruturou oligopolizada, a questão 
torna-se crucial. A análise da política sanitária demonstra que sua 
fragmentação e segmentação na ponta sugeriria um mecanismo 
decisório aberto, participativo e competitivo, cujo resultado seriam 
políticas	eficientes	e	econômicas.	Isto	é	só	aparência.	De	fato,	o	
resultado tem sido pouco alentador do ponto de vista político, 
social e econômico.
Aqui insere-se a questão da centralização versus descentralização 
da administração pública e as conseqüências deduzidas das virtua-
lidades de cada uma delas. Dentro desta temática, a reorganização 
das relações intergovernamentais é crucial para a política de Saúde 
e para o SUS. A ênfase na descentralização e municipalização 
preconizada pelos ideólogos do SUS deixou em aberto questões 
fundamentais. Por exemplo, o quanto a municipalização da po-
lítica de Saúde garantiria, per se, a democratização na gestão da 
res publica? Até que ponto um formato municipalista, de caráter 
eminentemente operacional e instrumental, isto é, como um sim-
ples mecanismo de escolha e autorização de governos municipais, 
impediria	potenciais	possibilidades	de	clientelismo	e	fisiologismo	
na	ponta	dos	serviços?	Como	garantir	a	eficiência	dos	governos	
locais na produção de suas políticas? Em outras palavras, as 
questões postadas para a territorialidade macro da União devem 
ser colocadas para o microterritório municipal.
Assim, a descentralização não garante a competição ao nível micro, 
onde pode ocorrer (e ocorrem) ações oligopólicas na ponta da pro-
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dução das políticas. É necessário que a poliarquia deixe de ser uma 
simples técnica de conversão de demandas agregadas. Deve ser 
contaminada por uma dimensão participativa, no sentido que lhe 
emprestou Macpherson. Ou as comunidades locais se organizam 
em instrumentais alternativos que favoreçam a participação – os 
conselhos municipais de Saúde são uma boa alternativa desde que 
efetivamente controlem recursos de decisão, ou então o resultado 
da descentralização formal será a descentralização da corrupção e 
da fraude. Ou melhor: a descentralização deve constituir-se num 
processo novo de coordenação decisória repousando na vontade 
dos	consumidores	do	bem	público.	Coordenar	decisões	significa	
ajustá-las umas às outras a partir da publicidade de seus objetivos e 
de seus meios. É difícil imaginar outra forma de coordenação que 
propicie uma garantia melhor contra a predação e os predadores.
Por outro lado, a questão da burocracia pública traz de volta toda 
a problemática weberiana das relações entre o ethos político e o 
ethos burocrático, e o papel da democracia nestas relações. Como 
se viu, um dos elementos-chave dos mecanismos predatórios 
é um agente público aliciado ou postado dentro da burocracia 
pelos outros agentes predadores, sejam eles grupos oligopolistas 
privados ou parlamentares. Portanto, o processo de recrutamento 
burocrático é fundamental para a questão do rent-seeking.
Os críticos do conceito de burocracia de Weber (1979) tendem, 
na verdade, a perverter o sentido que o mestre atribuía ao ideal 
tipo burocracia e à sua aplicabilidade na análise histórica e socio-
lógica.	Mas	a	perversão	não	é	relativa	apenas	ao	significado	meto-
dológico	do	conceito	de	burocracia	mas,	também,	ao	significado	
intrínseco, já que se atribui ao conceito qualidades empíricas que, 
conscientemente, foram descartadas por Weber para a obtenção 
de um conceito puro, homogêneo, irreal e de valor heurístico. Os 
adjetivos mais comuns destes críticos ao conceito traduzem-se 
em expressões tais como: rigidez, caos burocrático, ingoverna-
bilidade, desperdício, irresponsabilidade, perversão da vocação 
burocrática pelas escolhas privadas, maximização do tamanho 
etc. (LANE, 1987).
Ora, o que estas análises confundem é a questão empírica com o 
instrumental teórico. Na verdade, Weber provavelmente responde-
ria aos seus críticos que o que eles enfocavam era a contaminação 
empírica do ethos burocrático, principalmente a contaminação por 
características empíricas que deveriam constituir outro conceito 
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teórico denominado de ethos político. Seguindo Weber, e de certo 
modo recuperando uma dimensão normativa da teoria weberiana 
da burocracia, poder-se-ia dizer que a questão dos mecanismos 
predatórios passa, inevitavelmente, pela contaminação do ethos 
burocrático pelo ethos político, mas do político no sentido mais 
completo do termo, com todas as suas variantes decorrentes da 
diversidade dos interesses privados, indo desde a mais virtuosa 
política até às suas mais degradantes feições – clientelismo, 
fisiologismo,	paroquialismo,	personalismo	e	todos	os	ismos	cor-
relatos – frente à ética da responsabilidade pública da burocracia 
(universalidade da lei, neutralidade, impessoalidade, competência, 
mérito etc.).
O que é importante salientar, é que a concepção weberiana de 
burocracia não é antitética da ordem democrática mas, muito ao 
contrário, é um instrumental básico para a operacionalidade daque-
la ordem. Os dois ethos (burocrático e político), normativamente 
falando, devem coexistir. É exatamente esta coexistência paralela 
entre mecanismos representativos da poliarquia e a autonomia bu-
rocrática do Estado, reforçando-se e controlando-se mutuamente, 
mas	sem	se	confundir,	é	que	vai	garantir	maior	eficácia	e	maior	
legitimidade do ordenamento político.
A questão normativa central de Weber e que serve perfeitamente 
aos propósitos desta tese, principalmente como resposta ao neoli-
beralismo radical do minimal state, é que, diferentemente de alguns 
pluralistas contemporâneos, Weber incorpora e exige a presença 
de	uma	teoria	particular	sobre	o	caráter	específico	da	autoridade	
estatal. E é neste sentido que Weber se afasta também das correntes 
corporativistas atuais. Ao estabelecer uma distinção nítida entre a 
constelação de interesses privados e de valores subjetivos, por um 
lado, e a racionalidade legal da autoridade pública, por outro, We-
ber se recusa, como pretende o teórico da democracia de equilíbrio, 
a reduzir a construção da ordem pública às injunções do mercado. 
Esta ordem não pode ser unicamente a contrapartida simétrica do 
livre	jogo	da	competição	política.	Ela	pode	refleti-lo	em	maior	ou	
menor	grau,	mas	possui	uma	especificidade:	o	ordenamento	legal	
e abstrato – e o seu mecanismo operativo, a burocracia pública – é 
que deve lhe garantir o mínimo de universalidade.
Frente ao corporativismo ou ao modelo que descreve a atribuição 
crescente de status público às corporações ou grupos de interesses, 
Weber	afirmaria	o	seguinte:	a	distribuição	de	responsabilidades	
públicas às corporações só pode provir do Estado, pois só ele 
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é capaz de legitimá-las. É esta outorga que produz a diferença 
essencial entre a autoridade pública e os interesses privados. A 
burocracia deve, perfeitamente, servir à ordem democrática e, na 
verdade, é capaz de evitar que a ordem seja meramente predatória, 
em que os fortes e espertos engulam sempre os fracos e cautelosos.
Como diria Weber,

[...]a burocracia [...]é um instrumento de precisão que se pode 
colocar à disposição de interesses de domínio muito variados 
– exclusivamente políticos, bem como exclusivamente econô-
micos, ou de quaisquer outros tipos (1968, p. 268).

Assim como os faraós egípcios utilizaram-na, e os senhores feu-
dais também a colocaram sob o seu serviço, a ordem democrática 
também o poderá fazê-lo.
Por tudo isso, o fenômeno predatório enfocado a partir da análise 
da política sanitária brasileira, na primeira metade dos anos 90, 
propiciou	diversas	reflexões	sobre	o	formato	institucional	deste	
Estado.
Descobriu-se que algumas abordagens teóricas disponíveis – o 
modelo poliárquico, de um lado, com sua ênfase no procedural e 
na engenharia partidária, eleitoral e parlamentar e, do outro lado, o 
corporativismo, enfatizando uma organicidade nos vínculos entre 
o Estado e as corporações privadas, mesmo dourando seu aspecto 
com exemplos de neocorporativismos afeitos às sociedades de 
capitalismo avançado do norte-europeu –, repetindo, descobriu-
-se que tais abordagens não eram tão adequadas para dar conta de 
uma realidade onde as burocracias públicas encontravam-se tão 
capilarizadas em seus vínculos com os agentes privados, e onde 
um Estado poroso era penetrado de forma bastante diferenciada 
e desigual por agentes, lobbies, grupos de pressão e corporações, 
com graus bem distintos em suas capacidades de mobilização de 
recursos na captação de rendas governamentais e para capturar 
nichos decisórios dentro da burocracia pública, relações estas tão 
distantes da transparência poliárquica e da coordenação orgânica 
do Estado corporativo, que aquelas abordagens pareceram tão 
alienígenas.
Pensou-se, então, no híbrido institucional brasileiro que, segundo 
seu formulador, Guilherme dos Santos, comprometia-se com as 
exigências de adequação empírica frente à realidade brasileira. 
É verdade que o híbrido supera os demais quanto à adequação. 
Mas, mesmo neste caso, as questões normativas derivadas da 
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utilização analítica do híbrido, e que tanto pavor devem causar à 
antinormatividade e à concepção de Estado mínimo dos modelos 
neoliberais, precisam ser avançadas.
Avançar	 a	 questão	normativa	 significa	pensar	 na	 possibilidade	
de se dar maior organicidade a este Estado poroso e capilar, sem 
reforçar a penetração oligopolizada, privilegiada e diferencial 
que	favoreça	à	predação	do	bem	público.	Significa	reforçar	seu	
ethos burocrático sem fortalecer um perverso formato corporativo 
caótico, descoordenado e, simultaneamente, garantir um ethos 
político competitivo.
Significa,	 também,	mudar	 qualitativamente	 o	 caráter	 da	 nossa	
poliarquia, levando seus mecanismos aos níveis decisórios micros, 
levando-os às comunidades e municipalidades, descentralizando 
recursos e a captação de recursos, além de se pensar em modelos 
alternativos de participação e coordenação decisória para além 
de	simples	mecanismos	–	importantes,	é	verdade	–	de	verificação	
eleitoral,	de	tempos	em	tempos.	Significa,	outrossim,	admitir	a	
necessidade premente de reformas no nosso sistema eleitoral e 
partidário, e nas relações entre os poderes e entre os níveis do 
governo federativo, além de mudanças intrínsecas neles.
Só assim o híbrido deixará de ser híbrido para se tornar, de fato, 
uma democracia. E, só assim, a política de Saúde poderá ser uma 
política verdadeiramente pública.
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Anexo 1

Cronologia do rent-seeking na  
política brasileira de saúde (1990-1994)

Considerações metodológicas 
Esta pequena cronologia tem o objetivo de complementar as evi-
dências dos mecanismos predatórios na política contemporânea 
brasileira	de	Saúde	Pública,	tentando	confirmar	o	fluxo	mais	ou	
menos contínuo daqueles mecanismos nestes cinco anos, além de 
propiciar um panorama geral do ambiente político.
Optou-se por trabalhar sobre uma terceira fonte jornalística, além 
dos diários Jornal do Brasil e O Globo, que foram as fontes bási-
cas para a análise mais detalhada daquela política, no Capítulo 6. 
Esta terceira fonte é o semanário Veja que, por sua periodicidade, 
é muito mais econômico com relação aos acontecimentos do setor. 
Isto é, dado o seu caráter bastante mais seletivo das notícias, nem 
sempre é possível acompanhar os desenvolvimentos ulteriores de 
um determinado acontecimento na Saúde. Apesar disso, a cronolo-
gia foi bastante útil para ordenar o caos preliminar que caracteriza 
o	primeiro	contacto	com	o	fluxo	diário	das	notícias	da	imprensa.
É necessário salientar que aqui não se teve nenhuma preocupa-
ção	de	definir,	a priori ou a posteriori, uma tipologia da política 
sanitária, e nem mesmo uma delimitação rígida entre políticas 
regulatórias, outcomes e outputs das decisões. Assim, algumas 
descrições ambientais sobre o estado da Saúde Pública são fre-
qüentes, embora não possam ser consideradas como policies, no 
seu sentido mais preciso. O critério básico consistiu exclusiva-
mente em se ter uma notícia sobre o setor de Saúde que pudesse 
ter algum vínculo com a idéia de predação. Mas, é claro, muitas 
destas informações apenas servem para mapear a área do que para 
operar empiricamente o conceito de predação.
Convém alertar, mais uma vez, que as evidências que se buscam 
em fontes jornalísticas, principalmente para fatos relativos à pre-
dação, quase sempre referem-se a ações ilícitas, embora se saiba 
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que uma ação lobista dos grupos de pressão, e que muitas vezes 
redunde em rent-seeking, possa ser legal, mas isto não a faz menos 
predatória. Neste sentido, é necessário tratar as evidências aqui 
pelo que elas de fato são: notícias de imprensa, portanto racio-
nalizações particulares sobre fatos, uma evidência empírica tão 
legítima como as outras. E é isto que lhes dá validade quando se 
tenta teorizar sobre elas. E, tentou-se, objetivamente, interpretar 
as notícias sob a ótica da predação.
As quantidades monetárias em moeda nacional, sempre que pos-
sível, foram convertidas pelo dólar comercial da semana à qual a 
notícia publicada se referia, informação do próprio periódico. É 
uma	estratégia	prática	para		deflacio	ná-las	num	período	extrema-
mente	afetado	por	inflação	altíssima.

Cronologia da política brasileira  
de saúde  Pública (Fevereiro/1990)

• Os donos dos hospitais particulares conveniados com o 
INAMPS e sob a égide do Ministério da Previdência Social – 
no governo Collor esta imensa rede conveniada será transferida 
para o Ministério da Saúde – reuniram-se em São Paulo e deci-
diram suspender o atendimento médico aos pacientes segurados 
pela Previdência. Alegavam que, sem um reajuste de 224% nas 
tabelas de custos das diárias e das consultas ambulatoriais, seria 
impossível cobrir despesas hospitalares mínimas. O INAMPS 
paga uma diária de 75 cruzados novos (cerca de 3 dólares) por 
paciente, que inclui cama, refeições, enfermaria e lavanderia. 
Esta diária é paga dois meses depois da internação do paciente. 
Se	se	considerar	que	a	inflação	mensal	está	por	volta	dos	65%,	
os hospitais acabam recebendo, na prática, apenas 10 cruzados 
novos por paciente. O ministro da Previdência Jader Barba-
lho	afirmou	que	a	demora	decorria	da	fiscalização	atenta	das	
contas dos hospitais. Só para comparação, um hospital como 
o	da	Beneficência	Portuguesa	de	São	Paulo,	entidade	sem	fins	
lucrativos, cobra à vista, por paciente, diárias de 1.095 cruzados 
novos ( cerca de 51 dólares ). Uma decisão daquela natureza, se 
cumprida, afetaria uma população diária de 30 mil pessoas que 
são cobertas pelo atendimento da rede particular conveniada 
com a Previdência (Veja, 14 fev. 1990).
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Março/1990 

• Alceni Guerra é o novo ministro da Saúde. O orçamento dis-
ponível neste ministério é de 304,4 bilhões de cruzados novos 
(cerca de 8,5 bilhões de dólares). Médico e deputado federal 
do PFL do Paraná, foi Superintendente do INAMPS naquele 
Estado. Nesta época, notabilizou-se por ser um ferrenho adver-
sário da corrupção administrativa na área de saúde paranaense, 
promovendo, inclusive, o fechamento de centenas de unidades 
hospitalares, além de promover uma reforma no atendimento 
dos usuários do sistema público federal naquele Estado. Alceni 
propõe a revisão do aumento das diárias concedido aos hospitais 
conveniados (30% além do IPC), ao término do governo Sarney, 
pelo ex-ministro Jader Barbalho. Segundo ele, o aumento foi 
exagerado, com o que discordam os donos dos hospitais (Veja, 
21 mar. 1990).

Abril/1990 

• Luiz Romero Farias, irmão de Paulo César Farias, o caixa da 
campanha eleitoral de Collor, torna-se secretário-executivo do 
Ministério da Saúde (Veja, 25 abr. 1990).

Maio/1990 

• O ministro da Saúde, Alceni Guerra, inicia sua administração 
com atitudes moralizadoras nas quais não poupa de críticas 
nem	os	órgãos	fiscalizadores	da	área	médica.	Demitiu	46	di-
retores de postos de saúde, sete chefes de escritórios regionais 
do INAMPS e 50 diretores de hospitais por incompetência. 
Inverteu	 o	 sentido	 do	 discurso	 usual	 afirmando	que	 o	 pro-
blema na área não seria tanto a falta de dinheiro, mas sim o 
atendimento dos médicos, a administração dos hospitais e o 
gerenciamento	da	área	de	saúde	pública.	Ele	afirma	que	“os	
médicos, em geral, não possuem formação administrativa 
e são maus gerentes”. Pretende, assim, investir em cursos e 
treinamentos em administração no setor sanitário. O ministro 
afirma	que,	além	da	ausência	de	formação	gerencial	na	área,	a	
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corrupção, a partidarização na ocupação dos cargos e o absen-
teísmo	 impune	dos	 profissionais	 de	 saúde	 seriam	os	 outros	
problemas a serem enfrentados. Só não explicita a solução para 
cada um deles. Segundo ele, o estado atual da saúde no país é 
conseqüência da falta de investimentos dos governos passados 
e da classe médica gerenciadora do sistema. Esta conteria vícios 
corporativos, sendo que o Conselho Federal de Medicina e os 
Conselhos	Regionais,	 órgãos	fiscalizadores	 do	 exercício	 da	
profissão,	não	possuiriam	mecanismos	efetivos	de	 controle,	
colaborando, desse modo, para manter o estado vigente (Veja, 
9 maio 1990). 

• Segundo o ministro da Saúde, o orçamento atual do ministério 
está em torno de 500 bilhões de cruzeiros (cerca de 10 bilhões 
de dólares), provenientes, em sua maior parte, da seguridade 
social. O presidente Collor prometeu triplicar os investimentos 
no setor com recursos extras do Tesouro, mas sob novas condi-
ções de gerenciamento e controle. Ainda, segundo o ministro, 
centenas	de	denúncias	afirmam	que	o	dinheiro	do	SUDS	(hoje	
SUS) foi usado pelos governos estaduais em outras áreas que 
não a saúde. Os Tesouros estaduais aplicariam o dinheiro re-
passado no overnight. O ministro garantiu que isto não mais 
aconteceria. No mês passado, o governo teria pago 10 bilhões 
de cruzeiros (cerca de 200 milhões de dólares) de uma só vez 
aos hospitais particulares conveniados com o INAMPS, após 
reclamações generalizadas de que os pagamentos, além de atra-
sados,	eram	insuficientes.	O	ministro		prometeu	pagar	dentro	do	
prazo e com remuneração justa, embora não tenha esclarecido 
qual era a remuneração justa e insistido em combater os lucros 
abusivos dos hospitais (Veja, 9 maio 1990). 

Agosto/1990
• Está tramitando no Congresso e já foi aprovado pela Câmara 

dos Deputados um projeto de lei sobre a gradual desativação 
dos manicômios públicos e a proibição de que se construa 
novas unidades. O projeto, que agora aguarda a apreciação do 
Senado, sugere que o poder público contrate os serviços de 
instituições privadas. Os donos de clínicas psiquiátricas devem 
estar felizes, pois já são notórias as inúmeras denúncias sobre 
verdadeiras fábricas de internações que algumas destas clínicas 
conveniadas representam. Talvez preocupado com este fato, 
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o projeto prevê: a autoridade judiciária é que deverá tomar a 
decisão de internar o doente, após ouvir médicos, familia res 
e o próprio paciente. Hoje, a responsabilidade pela internação 
cabe à família. O fato de os manicômios públicos, ho je em 
dia, representarem muito bem o descaso das autoridades pelos 
direitos dos doentes e das famílias, parecendo, em sua maio-
ria,	com	prisões	e	câmaras	de	tortura,	não	justifica	a	simples	
privatização ou terceirização destes serviços sanitários. Nada 
garante que a atividade psiquiátrica privada vá implantar bol-
sões de cidadania ao invés de se preocupar com seus lucros. 
Quem conhece algumas clínicas psiquiátricas particula res 
conveniadas sabe muito bem que, quando o convênio não é 
lucrativo, estabelecem-se dentro das instituições dois grupos de 
pacientes bem distintos: os conveniados, em pavilhões que não 
diferem em nada da degradação dos manicômios públicos, e os 
internos particulares, com níveis assistenciais bem superiores. 
Aqui percebe-se a mais alta correlação estatística entre níveis 
de renda e graus de cidadania (Veja, 8 ago. 1990). 

• O ministro da Saúde, em julho, decidiu comprar 6,5 milhões de 
seringas destinadas a uma campanha de vacinação. Para tanto, 
resolveu pesquisar os preços no mercado interno. Duas grandes 
empresas brasileiras, ABD e IBRAS, ao serem consultadas, 
estipularam um preço por volta de 1,7 milhão de dólares o 
lote, o que faria o milheiro de seringas custar 260 dólares. Ao 
consultar o Unicef sobre os preços no exterior constatou que, 
por apenas 76 dólares, poderia comprar um milheiro. Mais 
tarde os técnicos do ministério informaram ser necessária a 
compra de 25 milhões de seringas, já que outra vacinação seria 
executada. O Unicef informou que o valor do novo lote seria de 
1,9 milhão de dólares. Ao ser informada da tomada de preços 
lá	fora,	a	ABD	fixou	o	seu	preço	em	1,87	milhão	de	dólares,	
ou seja, 75 dólares o milheiro (Veja, 15 ago. 1990). 

setembro/1990
 O presidente Collor entra abertamente na campanha eleitoral 

de Alagoas e convoca os eleitores a não votarem em candidatos 
hostis ao presidente da República, sem citar nomes. Ao mesmo 
tempo, anuncia um pacote de verbas para o Estado, a maio-
ria para a área social. No caso da Saúde, são 800 milhões de 
cruzeiros (cerca de 11,2 milhões de dólares) do Ministério da 
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Saúde para a construção do Hospital Geral de Maceió e mais 
200 milhões de cruzeiros (cerca de 2,8 milhões de dólares) para 
o pronto-socorro desta cidade. Além disso, para melhorias em 
216 postos de saúde no interior, destina-se outros 612 milhões 
de cruzeiros (8,5 milhões de dólares). Sem contar com o pool 
de verbas de quatro ministérios para o hospital da universidade 
de Alagoas – mais 270 milhões de cruzeiros (ou 3,7 milhões de 
dólares). Comenta-se em Brasília que o governador de Alagoas, 
Moacir Andrade, vice e sucessor de Collor na governança deste 
Estado, tem encontrado muita resistência no Ministério da 
Infra-Estrutura, do ministro Ozires Silva, devido à discordância 
deste na reativação do Proálcool, projeto enormemente favo-
rável aos usineiros alagoanos. O governador teria retrucado: 
“Quem tem o presidente não precisa de ministros” (Veja, 5 set. 
1990).

Dezembro/1990 
• Antes da aprovação do Orçamento da União para 1991, foram 

apresentadas 13.500 emendas de parlamentares. Destas, 7 mil 
foram aprovadas, sendo que metade foi apresentada pelos 84 
membros da Comissão de Orçamento. Dentro da comissão, 
dividem-se as relatorias para a apreciação orçamentária, po-
dendo aquelas fragmentarem-se para apreciar os orçamentos 
dos diversos órgãos da administração direta e indireta, dentro 
de cada ministério. É verdade que a apreciação legislativa do 
orçamento e a sua subseqüente aprovação possui um caráter me-
ramente indicativo. É o executivo que, em última deliberação, 
concede as verbas para a execução orçamentária. Mas, também 
é verdade que, sem a aprovação das emendas e do próprio or-
çamento pelo Congresso, as despesas não seriam efetivadas. A 
importância de se participar da comissão do orçamento reside 
em se possuir um concentrado poder para carimbar verbas que, 
em sua maioria, não são levadas ao conhecimento dos demais 
membros do Congresso. Na melhor das hipóteses, cada autor 
das emendas procura defender as de sua própria autoria e as 
de seu reduto eleitoral. Mas, é neste bastidor que proliferam 
as estranhas e quase sempre obscuras relações de rent-seeking 
entre empreiteiras, vendedores de serviços e negociadores com 
os políticos e os membros do executivo federal. Defendem 
suas	emendas	para	se	beneficiarem,	agradando	a	empresários	
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que	financiam	suas	campanhas	e	aos	seus	eleitores.	Um	dos	
campeões de emendas na área de Saúde é o deputado Fábio 
Raunheiti do PTB do Rio de Janeiro, também um empresário 
da mesma área. Dono do hospital-escola São José, vinculado 
à Faculdade de Medicina da universidade de sua família, em 
Nova Iguaçu, este deputado conseguiu a aprovação de 20 
emendas, num valor aproximado de 500 milhões de cruzeiros 
(3 milhões de dólares). Entre tais emendas, conseguiu dinheiro 
para construir hospitais nos distritos de Queimados, Mesquita 
e Belfort Roxo (Veja, 26 dez. 1990).

• Um tiroteio verbal entre o ministro da Saúde, Alceni Guerra, 
e	os	fabricantes	de	remédios	reflete	as	posições	contraditórias	
entre uma pretensa postura liberal do governo quanto aos pre-
ços de um mercado competitivo, em contraste com um sistema 
produtivo oligopolizado. O ministro anuncia que vai processar 
os 20 maiores fabricantes de remédios no País, sendo 17 deles 
multinacionais, citando, entre outros, Rodhia, Bayer, Hoescht e 
Wellcome, porque aumentaram em mais de 800% os preços dos 
seus remédios, nos últimos três meses. A Associação Brasileira 
da Indústria Farmacêutica – Abifarma – contesta o argumento 
afirmando	que,	de	janeiro	a	dezembro	de	90,	os	remédios	com	
preços	liberados	aumentaram	1.468,37%	contra	uma	inflação	
de 1.653,61% medida pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas da Universidade de São Paulo – Fipe (Veja, 26 
dez. 1990). 

Janeiro/1991 
• O governo Collor encerra o ano de 1990 com um superávit de 

128,6 bilhões de cruzeiros ( cerca de 695 milhões de dólares), 
após um drástico corte de 35% nas despesas públicas. O setor 
de saúde é um dos mais afetados, a despeito das promessas 
do presidente de elevar os gastos no setor para 14 bilhões de 
dólares. O ministro Alceni Guerra recebeu apenas 8 bilhões de 
dólares. A retração no orçamento da saúde coincide com uma 
vasta epidemia de dengue que se alastra no Rio de Janeiro e São 
Paulo,	contando-se	mais	de	200	mil	casos	confirmados.	Em	São	
Paulo, o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência 
Social – INAMPS está sem verbas até para comprar marcapas-
sos, e as indústrias de equipamentos cardíacos suspenderam as 
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vendas ao INAMPS – sob a alegação de que os preços pagos 
pelo Instituto não são reajustados desde março de 1990. Tal 
fato é grave, pois as cirurgias cardíacas em São Paulo são em 
sua grande maioria (90%) pagas pelo INAMPS. Em Recife, o 
setor de emergência de um dos maiores hospitais da região (o 
Getúlio Vargas) foi fechado, acarretando uma superlotação em 
outro hospital, o da Restauração. Aqui, é comum a ocorrência 
de dois pacientes passarem a dividir o mesmo leito ou, então, 
os doentes serem acomodados no chão (Veja, 16 jan. 1991).

 Oito dos maiores laboratórios farmacêuticos brasileiros, após 
as ameaças do Ministro Alceni Guerra de processá-los, con-
cordaram em cancelar os reajustes absurdos de preços, feitos 
em dezembro, em alguns de seus produtos. A lista de reajus-
tes enviada pelo ministro à Secretaria Nacional de Defesa 
Econômica, continha reajustes de mais de 1.000% em alguns 
medicamentos, num espaço de apenas três meses. O governo 
parece ter conseguido reduzir os preços de uma lista de 200 
medicamentos. Ao todo, 17 laboratórios foram denunciados 
àquela Secretaria pelo abuso de aumento de preço. O argumento 
dos laboratórios é o de que seus preços estariam defasados 
em decorrência do período em que os mesmos permaneceram 
controlados anteriormente. Se seus preços estavam tão defasa-
dos, como se explica a sobrevivência, até hoje, de todos eles? 
A CEME, Central de Medicamentos do Ministério da Saúde, 
órgão responsável pela compra e distribuição de remédios pelo 
governo, gastou, no ano de 1990, 38 bilhões de cruzeiros (cerca 
de 205 milhões de dólares) só na aquisição de remédios. Mais 
da metade deste montante foi paga aos laboratórios privados 
(Veja, 16 jan. 1991).

Junho/1991 
• O Tribunal de Contas da União, em 1988, havia determinado a 

suspensão dos contratos estabelecidos pelo Instituto Nacional 
de Alimentação e Nutrição – INAN –, órgão do Ministério 
da Saúde, encarregado de programas assistenciais na área de 
suplementação alimentar para gestantes e crianças de até seis 
anos. Tais contratos diziam respeito à compra de alimentos. A 
suspensão deveu-se a inúmeras denúncias e comprovações de 
irregularidades nas concorrências. O atual presidente do  órgão, 
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Marcos Candau, acaba de ressuscitar tais contratações, sendo 
que elas envolvem empresas de produção e co mer cia li za ção 
de alimentos. Nada a estranhar, a não ser pelo fato de que o 
atual presidente do órgão e sua mulher, Flora Spolidora, foram 
ex-diretores das duas empresas que haviam vencido, naquela 
época, a concorrência – Nutrícia e Nutrimental (Veja, 5 jun. 
1991).

Julho/1991 
• Uma evidência fortíssima de que acessos diferenciados e pri-

vilegiados aos cofres públicos fundam-se em relações políticas 
freqüentemente de caráter pessoal e clientelístico, na sociedade 
brasileira contemporânea, encontra-se na argumentação a se-
guir. Em plena recessão ora experimentada no País, o governo 
federal	financia,	presentemente,	a	construção	de	seis	hospitais	
no Estado de Alagoas. O próprio governador de Alagoas, Ge-
raldo Bulhões, eleito há pouco e apoiado explicitamen te por 
Collor em sua campanha, estima que o Estado recebeu, no 
primeiro ano deste governo, cerca de 200 milhões de  dólares 
para serem aplicados, não apenas na área de Saúde, mas 
 também em outras áreas sociais. Tais gastos, em comparação 
com os gastos federais em outros estados, demonstram que, per 
capita, Alagoas recebeu três vezes mais que o estado da Bahia 
e 10 vezes mais que o Estado do Pará, apenas para exempli-
ficar.	Seguindo	a	mesma	linha	de	favorecimento	regional,	97	
prefeitu ras foram brindadas com 49 ambulâncias. Do mesmo 
modo, a maior obra prevista do Ministério da Ação Social, da 
ministra ala goana Margarida Procópio, destina-se a Alagoas: 
trata-se da urbanização da favela do Brejal, em Maceió (Veja, 
3 jul. 1991).

Agosto/1990 
• De fato é estranho que o projeto de construção de 5 mil CIAC, 

o programa de centros comunitários integrados do governo 
Collor – a ser espalhado por municípios de todas as regiões do 
País, e que foi inspirado nos Centros Integrados de Educação 
Pública (CIEPS) do governo Brizola, este sendo implantado 
no	Estado	do	Rio	de	Janeiro	–,	 tenha	ficado	sob	a	tutela	do	
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Ministério da Saúde, ao invés do da Educação. O ministro da 
Educação, Carlos Chiarelli, ao deixar recentemente o minis-
tério, e ser substituído pelo físico José Goldemberg, declarou 
tal estranheza. Collor, para compensar o descontentamento do 
ex-ministro da Educação, nomeou-o chefe do recém-criado 
Ministério Extraordinário para Assuntos de Integração, leia-se 
Mercosul (Veja, 28 ago. 1991).

setembro/1991
• O orçamento de 1992, formulado pela Secretaria de Planeja-

mento	–	SEPLAN	–,	reflete	a	recessão	do	período	1990/91.	No	
rateio das verbas, entretanto, o governo parece ter priorizado 
a área social. Não se sabe bem os motivos, mas o fato é que as 
maiores	fatias	ficaram	com	os	ministérios	da	Saúde,	Educação	
e Ação Social. Estima-se que o crescimento da economia, em 
1991,	ficará	 próximo	de	 zero,	 ou	 abaixo	 disto,	 refletindo	 a	
profunda recessão (Veja, 11 set. 1991).

• Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, de 1989, 
o Brasil é o campeão mundial de cirurgias de partos (cesaria-
nas). Em cada 100 partos, 32 são feitos mediante intervenção 
cirúrgica. É bem provável que tal dado, ao invés de ser um 
indicador de desenvolvimento social – uma vez que são os 
países mais avançados os que se seguem à liderança brasileira 
na	lista	destes	índices	–,	possa	refletir	uma	grave	distorção	na	
área da Saúde. É provável tratar-se de uma verdadeira indústria 
nacional	de	cirurgias	cesarianas,	refletindo	interesses	de	clínicas	
conveniadas com o INAMPS, e inserida na ausência de uma 
efetiva política de planejamento familiar e controle de natali-
dade. Uma vez que não se tem notícia sobre a alteração desta 
estrutura de atendimento, a não desejável liderança brasileira 
deve permanecer nos próximos anos (Veja, 18 set. 1991).

Outubro/1991 
• No dia 15 de setembro último, o presidente Collor recebeu a 

carta de demissão do Secretário Executivo do Ministério da 
Saúde, Luiz Romero Farias, irmão de Paulo César Farias, o 
tesoureiro de sua campanha eleitoral. Luiz Romero alegou des-
gaste no exercício do cargo devido às freqüentes denúncias de 
corrupção no Ministério associadas ao seu nome. O ministro da 
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Saúde, Alceni Guerra, ao invés de proceder ao aprofundamento 
das investigações, sugeriu ao presidente a criação de um novo 
cargo a ser ocupado pelo secretário demissionário: o de coor-
denador de cooperação internacional do Ministério da Saúde, 
em Washington, onde o ex-secretário passará a receber o seu 
salário em dólares. O cargo, cujas funções eram desempenhadas 
pelo ministro da Saúde, tem a incumbência de liberar verbas 
internacionais para programas na área de Saúde no Brasil. Só 
com o Eximbank, o Brasil teria 35 milhões de dólares para 
desenvolver projetos de saúde e que estariam retidos devido a 
pendências burocráticas (Veja, 2 out. 1991).

• O Ministério da Saúde, há duas semanas, realizou uma concor-
rência para a construção de 200 CIAC, no Rio Grande do Sul. O 
valor total das obras está orçado em 220 milhões de dólares. O 
consórcio vencedor da licitação é liderado pela Construtora Pe-
lotense, associada a duas outras empreiteiras gaúchas, a Sutepa 
Engenharia e a Construtora Brasília-Guaíba. O inusitado deste 
fato é que o dono da Construtora Pelotense é o deputado Luiz 
Roberto Ponte, do PMDB gaúcho, um dos mais ferrenhos críti-
cos e notável denunciador, na tribuna da Câmara de Deputados, 
do projeto CIAC. Segundo ele, as concorrências dos projetos 
estariam sendo fraudadas e a corrupção permeando as relações 
entre empreiteiras e administradores públicos vinculados ao 
projeto. Em 1990, no início do governo Collor, quando o projeto 
dos CIAC foi lançado, o deputado-empresário Ponte alertava 
para a possibilidade de se alojar, na sua implementação, um 
foco extremamente grave de corrupção, já que os critérios para 
a escolha dos grupos participantes e dos vencedores licitantes 
não eram muito claros. Recentemente, no dia 8 de outubro, o 
deputado havia criticado a destinação de 1,2 bilhão de dólares 
feita pelo Orçamento de 1992 àquele projeto. No dia 11 do 
mesmo mês, três dias após tal crítica, o deputado soube que 
havia vencido a concorrência gaúcha. É bastante estranho que 
um deputado-empresário, crítico contundente dos critérios das 
concorrências e dos contratos, faça uso dos mesmos critérios 
falhos para vencer um contrato milionário (Veja, 16 out. 1991).

• No início de outubro, o ministro Alceni Guerra conseguiu a 
aprovação, na Comissão de Orçamento do Legislativo – cujo 
relator e presidente é o deputado João Alves, do PFL da Bahia 
– de apenas 342 bilhões de cruzeiros (cerca de 570 milhões de 
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dólares) para o projeto dos CIAC, um pouco mais da metade 
do que o governo pretendia para o projeto em 1992. Deste 
fato, o mais relevante está nos bastidores que antecederam à 
aprovação. Por exemplo, o ministro da Saúde recebeu a visita 
do senador Ronaldo Aragão, do PMDB, em seu gabinete, para 
convencê-lo da importância do projeto. O senador ponderou que 
concordava com a destinação da verba, mas em troca necessi-
tava do apoio do ministro para aprovar 1 bilhão de cruzeiros 
(cerca de 1,6 milhão de dólares) para as obras do hospital da 
cidade de Cacoal, no estado de Rondônia. O ministro achou 
a importância elevada mas conseguiu convencer o senador ao 
contrapropor o seu empenho na liberação de uma verba redu-
zida para meio milhão de dólares. Posteriormente, o ministro 
recebeu, também, a visita do relator deputado João Alves. Este 
argumentou com a necessidade de se construir três hospitais na 
Bahia, seu estado natal, e a construção de um Ciac em um dos 
seus redutos eleitorais. Ameaçou o ministro com a possibili-
dade de um parecer contrário na Comissão do Orçamento ao 
perceber que Alceni Guerra mostrava-se reticente em avalizar 
os seus pedidos. Alves passou a alertar o ministro de que este 
estava perdendo apoio no Congresso devido à sua recusa em 
atender pedidos dos deputados. No dia 8 de outubro, Alves deu 
seu parecer favorável aos CIAC, junto à Comissão, parecer este 
que foi aprovado por 90 votos a 23 (Veja, 23 out. 1991).

Dezembro/1991 
• O mês de dezembro foi crucial e desconfortável para o ministro 

Alceni Guerra. Após esparsas denúncias de corrupção em seu 
ministério, desde que assumiu, o ministro da Saúde passou a 
enfrentar uma verdadeira avalanche de irregularidades graves 
levada ao conhecimento da imprensa e da opinião pública. 
Em apenas duas semanas, membros importantes do Minis-
tério foram acusados de patrocinar compras superfaturadas e 
fraudes nas licitações, principalmente nos contratos de compra 
da Fundação Nacional de Saúde – FNS. Uma empresa teria 
sido contratada sem licitação e, além disso, 23.500 bicicletas, 
22.500 mochilas e 22.500 guarda-chuvas teriam sido adquiridos 
por preços bem acima dos existentes no mercado varejista. 
O prejuízo aos cofres públicos seria estimado em 20 bilhões 
de cruzeiros (cerca de 22 milhões de dólares). As denúncias 
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obrigaram o ministro a conversar com o presidente Collor, e 
este o fez cancelar 70 concorrências em tramitação no Minis-
tério, além de obrigá-lo a suspender os pagamentos suspeitos 
e instaurar uma auditoria interna. Neste processo, 15 diretores 
foram afastados de seus cargos, sendo que quatro pertenciam 
à Fundação Nacional de Saúde. 

 Entre as inúmeras denúncias, pode-se destacar a do deputado 
José Cicote, do PT, que apelou à Procuradoria Geral da União 
para investigar a compra de 168 nebulizadores de uma empresa 
do Rio de Janeiro, que os havia importado para cumprir as 
exigências contratuais de entregá-los à FNS. Uma concorrência 
destinada à compra de equipamentos para os CIAC já teria sido 
homologada, com preços superfaturados em até 3.500%. No 
dia 4 de dezembro, o ministro mandou cancelá-la. O presidente 
Collor ainda pressionou o ministro a cancelar outro contrato, 
sem licitação, com a empresa paranaense Masters Consultores 
Associados. Neste caso, o fato grave é que a empresa fora 
constituída por quatro amigos do próprio ministro, seguindo sua 
própria sugestão. A empresa, pelo contrato, seria encarregada 
de supervisionar a construção dos CIAC do Paraná. O contrato 
estava orçado em 18 bilhões de cruzeiros (cerca de 20 milhões 
de	dólares),	dinheiro	suficiente	para	construir	mais	36	CIAC.

 A denúncia da compra superfaturada das 23.500 bicicletas, que 
seriam destinadas a agentes de Saúde das regiões Norte e Nor-
deste para enfrentar uma epidemia de cólera, foi formulada pelo 
jornal Correio Braziliense, de Brasília. A empresa vencedora 
da licitação, a Lojas do Pedro, também uma empresa do estado 
natal do ministro (Paraná) e que não fabrica bicicletas, teria 
superfaturado os preços em até 50%, numa espécie de transação 
triangular, envolvendo, conseqüentemente, uma terceira em-
presa, a Caloi, grande fabricante do produto e fornecedora tra-
dicional da Lojas do Pedro. O edital, segundo uma concorrente 
de peso preterida, a Monark, era bastante confuso no tocante a 
critérios de reajustes. Tal confusão teria favorecido a empresa 
paranaense. O preço total cobrado pelo contrato vencedor era 
de 3,4 bilhões de cruzeiros (3,8 milhões de dólares) superior 
ao preço proposto pela Monark, na licitação, em 241 milhões 
de cruzeiros (269 mil dólares). 

 A trajetória da empresa Lojas do Pedro, nos corredores da bu-
rocracia pública, é exemplar para o fenômeno do rent-seeking. 
Evidentemente, a não ser pela cumplicidade de funcionários 
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ligados ao processo decisório das licitações, não se explica 
como empresas preparam-se para elas com antecedência e, até 
mesmo, moldando os próprios editais de concorrência. Inside 
Information é a expressão inglesa pertinente a tais procedimen-
tos. Desse modo, a Lojas do Pedro participa, há pelo menos 
11 anos, de licitações em Brasília, tendo acesso a diversos 
Ministérios e já tendo vencido perto de 100 concorrências. Na 
atual gestão do Ministério da Saúde, venceu três concorrências 
para	a	venda	de	bicicletas,	filtros	d’água	e	caixas	térmicas	de	
isopor para acondicionamento de vacinas. 

 Estranhamente, o fornecedor nem sempre dispõe do produto 
licitado, fazendo triangulações com outras empresas que vêem 
vantagens na transação. Neste processo, manipulam-se dados, 
datas, critérios e informações, para favorecer alguém. Desse 
modo, a não ser por esses vínculos entre agentes internos à 
burocracia pública e agentes lobistas privados externos, pode-
-se explicar a proliferação de falcatruas, propinas, desperdício 
e corrupção.

 O acesso privilegiado às informações internas às burocracias 
públicas – inside information – não se vincula, freqüentemente, 
ao planejamento das políticas e às suas metas, mas sim à ação 
imediatista de transferências privilegiadas de rendas ou à sua 
predação. Por exemplo, no mês de maio de 1991, o Ministério 
da	Saúde	precisava	adquirir	20	mil	filtros	de	barro.	Indepen-
dentemente	das	justificativas	programáticas	para	tal	aquisição,	
a Lojas do Pedro não enfrentou nenhuma concorrência, para 
ganhar o contrato. A alegação de agentes do ministério era a de 
que não haveria tempo hábil para abrir a concorrência, e esta 
urgente necessidade encontrou aquela empresa pronta para o 
fornecimento	dos	filtros.	Entretanto,	aquela	empresa	não	dis-
punha	do	estoque	demandado,	tendo	que	comprar	filtros	em	
outras empresas e até em outros Estados. O que se questiona 
é, primeiramente, o que e quem determina as necessidades de 
um órgão público. Em segundo lugar, indaga-se qual a relação 
existente entre necessidades quotidianas dos órgãos públicos 
e as metas programáticas das políticas públicas, se é que estas 
existem. Finalmente, se as metas existem, a quem pretendem 
beneficiar.

 Sob o véu do interesse público pode-se esconder as intenções 
mais suspeitas de muitos burocratas e de seus parceiros priva-
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dos. Este formato decisório aduba o percurso necessário para 
o desenvolvimento dos mecanismos de rent-seeking. A política 
predatória no Ministério da Saúde, pelo menos naquela gestão, 
não pode ser imputada apenas à frouxidão da lei das licitações, 
pois, como se viu, existem numerosas maneiras de se contornar 
as exigências legais para favorecer clientes, parentes e amigos. 
Mas,	sem	dúvida,	o	instrumento	mais	eficaz	da	predação	da	
renda pública é a montagem de uma rede de agentes, fruto de 
um conluio entre grupos empresariais lobistas e as autoridades 
públicas	que,	ao	nomearem	os	ocupantes	de	cargos	de	chefia	
nos diversos escalões da burocracia governamental, o fazem 
por aqueles estarem já vinculados antecipadamente a interes-
ses privados determinados ou, então, por virem a vincular-se, 
aliciados ou não, a novos grupos de interesses em busca de 
privilégios. Se a nomeação de um decisor público em posição 
estratégica for um ato discricionário de um superior, este ato 
não pode ser visto como uma simples delegação de responsabi-
lidades. A nomeação discricionária implica ter-se que assumir 
a responsabilidade pelos atos do nomeado.

 É justamente este ato discricionário de nomeações para a rede 
decisória pública que vai de encontro, ou melhor, constitui 
um dos pilares do formato institucional do rent-seeking e da 
predação. A pessoalidade nas contratações dos agentes públi-
cos contribui para o acesso privilegiado à captação das rendas 
estatais. Este acesso privilegiado favorece o estabelecimento 
de nichos concentrados de recursos políticos, cada vez mais 
monopolizados e/ou oligopolizados. Um formato bastante com-
patível com as idéias de monopólio e/ou oligopólio no mercado 
econômico e que fundamentam a teoria da perda de bem-estar e 
do rent-seeking na teoria econômica contemporânea. Ao invés 
de incentivar a competição pela competência, a pessoalidade na 
contratação dos agentes públicos fortalece os privilégios e os 
diferenciais de acesso à renda pública, favorecendo, portanto, 
à predação. 

 A pessoalidade nas nomeações está patente na atual gestão do 
Ministério da Saúde, embora não seja uma exclusividade sua. 
Está disseminada por todos os ministérios, uns mais, outros me-
nos. Oito dos principais assessores do ministro Alceni são seus 
conterrâneos estaduais. Três dos seus amigos mais próximos 
estão envolvidos nas denúncias: o vice-presidente da Fundação 
Nacional	de	Saúde,	Nelson	Marques,	seu	diretor	financeiro,	
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Carlos Pastro, e o presidente do Pró-Saúde, Carlos Ferri. Este 
último está sendo acusado de favorecer uma empresa familiar 
que fornece equipamentos para hospitais do INAMPS. Como 
Carlos Ferri é o responsável pelas contratações deste tipo de 
empresa, acusam-no de comprar oxigênio de uma única delas, 
a Engenheiros Associados Ferri. 

 A intensidade da predação também é proporcional à freqüência 
e à magnitude das transações que se estabelecem entre os órgãos 
públicos, que compram bens e serviços, e os grupos privados 
fornecedores. Este formato de compra de serviços e bens produ-
zidos por empresas privadas da parte do Estado, em confronto 
com um modelo completamente estatizante, desenvolveu-se no 
País	sem	a	instituição	de	mecanismos	eficazes	de	controle.	Ele	
é	hoje,	ao	lado	do	formato	de	predação	fiscal	via	subsídios	e	
incentivos tributários, um dos pilares do processo de predação 
no Brasil.

 O Ministério da Saúde, por exemplo, faz uma média de 20 mil 
compras anuais, através de seus principais órgãos: INAMPS, 
INAN, FNS, Fundação Pioneiras Sociais, Central de Medica-
mentos (CEME) e Fundação Oswaldo Cruz. Segundo levan-
tamento do Tribunal de Contas da União, até há dois meses 
atrás, antes portanto do estouro do escândalo da FNS, no mês 
de dezembro, foram detectadas 27 irregularidades nas contas 
do Ministério. Numa listagem ordenada de irregularidades 
preparada pelo Tribunal, a Saúde ainda ocupava o sexto lugar 
entre os demais Ministérios. A liderança na lista era preenchida 
por outro Ministério da área social: o da Educação, dirigida 
até há pouco pelo ministro Carlos Chiarelli. Das 472 irregu-
laridades apontadas pelo Tribunal de Contas e ocorridas nos 
diversos organismos do governo federal, cerca de 30% (135 
casos) tiveram lugar na Educação, seguida pelos ministérios 
da Agricultura (69 casos) e Trabalho (66 casos). 

 Não deixa de ser sintomática, principalmente, a proliferação 
de tais irregularidades nas contas dos órgãos responsáveis pela 
política social. Aqui a freqüência das transações explica-se pela 
divisibilidade e diversidade na natureza dos bens e serviços 
comprados para serem oferecidos à população. Embora a fre-
qüência seja maior aqui, o grosso das transferências predatórias 
de rendas públicas está, provavelmente, nas áreas relativas 
aos Ministérios encarregados de executar as grandes obras de 
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infra-estrutura, quais sejam, transporte, energia, comunicação 
etc.. Na área social, em se mantendo tal formato decisório, o 
aumento das disponibilidades orçamentárias levará, propor-
cionalmente, ao aumento da predação.

 Outro mecanismo de rent-seeking prolifera-se em diversos 
órgãos públicos, não apenas da área social, devido a situações 
econômicas	 com	 alta	 inflação.	O	mecanismo	 inflacionário	
favorece	a	especulação	financeira	de	dotações	orçamentárias	
públicas.	O	Ministério	da	Saúde,	na	atual	gestão,	não	ficou	de	
fora deste tipo de denúncia. Segundo o Tribunal de Contas da 
União, a Central de Medicamentos (CEME) aplicou, no ano 
de 1990, 10 bilhões de cruzeiros (1,1 milhão de dólares) no 
mercado	financeiro.	As	justificativas	para	este	tipo	de	transação	
são sempre as mesmas: proteger o dinheiro da desvalorização 
corrente. Na verdade, por detrás de argumentos desta natureza, 
pode-se esconder transferências voluntárias de rendas do setor 
público	para	 instituições	financeiras	privadas	cujos	critérios	
de escolha podem ser os mais escusos possíveis, inclusive o 
aliciamento do funcionário público, encarregado da gestão do 
dinheiro,	pela	instituição	financeira	beneficiada.	O	dinheiro	da	
CEME era para comprar remédios cujos preços, em condições 
altamente	inflacionárias,	poderiam	inviabilizar	a	compra	que	
havia sido adiada. Ainda mais quando os preços se referem 
a bens (medicamentos) produzidos por um dos setores mais 
oligopolizados do País, os laboratórios farmacêuticos. O presi-
dente da CEME, Antonio Carlos Alves dos Santos, foi afastado.

	 Outra	denúncia	envolve	o	conflito	de	empreiteiras	pelos	con-
tratos dos órgãos públicos, certamente um bom negócio, como 
demonstram as freqüentes denúncias sobre favorecimento de 
umas em relação às demais. O dono da construtora baiana Mó-
dulo, Antônio de Castro, acusou a grande empresa do mesmo 
setor	OAS,	também	baiana,	de	chefiar	um	cartel	de	empreitei-
ras com o objetivo de viciar as licitações para a construção de 
vários hospitais na Bahia. O projeto envolvia um montante de 
27,5 bilhões de cruzeiros (cerca de 30 milhões de dólares). O 
mecanismo de cartelização, estabelecendo preços previamente 
combinados entre o pool de empresas interessadas na licita-
ção, tem sido bastante utilizado nas propostas formuladas por 
grupos empresariais privados para os órgãos públicos. Este 
mecanismo	se	constitui	no	próprio	antídoto	do	que	significa	
uma verdadeira concorrência pública, sendo a função desta a 
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de neutralizar privilégios, ao passo que aquela caracteriza-se 
como verdadeiro apanágio da predação.

 O Ministério da Saúde terá que explicar, também, a compra 
efetuada, em julho passado, em conjunto com o Ministério 
da Agricultura e com o governo do Distrito Federal, de arroz 
e feijão de má qualidade, no valor de 1,2 bilhão de cruzeiros 
(1,3 milhão de dólares). Os preços, também superfaturados, 
produziram um rombo de 160 mil dólares (Veja, 11 dez. 1991).

• O consultor-geral da República, Célio Silva, acha que a lei das 
licitações é bastante frouxa e contém brechas que precisam ser 
eliminadas. Neste afã regulatório, o presidente Collor, ainda 
achando não ter havido dolo nem má-fé nos agentes da Saúde 
denunciados, enviou ao Congresso, no último dia 6, um projeto 
de lei alterando os mecanismos das licitações para todas as 
compras do governo. O que a lei não vai alterar, entretanto, é 
o formato institucional que favorece o acesso diferenciado e 
privilegiado às próprias licitações (Veja, 11 dez. 1991).

• O cerco aperta-se sobre o ministro Alceni Guerra. O Congresso 
o convoca para explicações sobre as denúncias endereçadas 
ao seu Ministério. No dia 10 passado, ele foi submetido a um 
pesado interrogatório dos congressistas, além de ouvir novas 
denúncias. Seu Ministério carrega, agora, o fardo de 47 acusa-
ções diversas sobre malversações do dinheiro do contribuinte. 

 Tornou-se público, agora, que a Central de Medicamentos, a 
CEME, teria comprado, em março passado, 735 carros sem 
licitação. Adicionando ainda mais informações ao rol de ir-
regularidades, no dia 12 de dezembro de 1991, o Tribunal de 
Contas da União declarou que o repasse de dinheiro do Sistema 
Unificado	de	Saúde	–	SUS	–	para	o	projeto	dos	CIAC	era	irre-
gular, já que tal transferência não constava do Plano Plurianual 
do governo, o que é um dispositivo constitucional, embora o 
ministro alegasse a inclusão dos gastos do projeto no Plano 
desde outubro passado.

 Outra denúncia foi formulada no interrogatório, nada mais nada 
menos, pelo deputado e empreiteiro Luis Roberto Ponte – o 
mesmo que havia vencido, há pouco tempo atrás, uma concor-
rência cujos critérios ele mesmo havia colocado em cheque, 
para a construção de CIAC no Rio Grande do Sul. Segundo 
Ponte, a construção de 28 hospitais em oito estados, com di-
nheiro do Ministério, estaria baseada em licitações  irregulares.
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 Apesar do empenho de Collor em defender seu ministro, 
anuncia-se que o governo está apenas esperando a conclusão da 
auditoria interna no Ministério para demitir o grupo de catorze 
assessores do ministro. Este grupo é conhecido, nos próprios 
círculos palacianos, como a “república do Paraná.”

 A respeito disso, um comentário irônico, porém pertinente, do 
deputado José Genoíno, do PT de São Paulo, fornece pistas 
adicionais para se compreender os mecanismos de predação da 
renda pública no governo Collor: “ O problema desse governo 
é que cada ministro é uma unidade da federação. O Alceni 
governa para o Paraná, a Margarida Procópio, para Alagoas, 
o João Santana para São Paulo, e assim por diante”. Poder-se-
-ia acrescentar, a este comentário, que o grosso das emendas 
parlamentares no Orçamento da União também destina-se aos 
redutos eleitorais da maioria dos autores daquelas emendas, 
tipificando	um	processo	decisório	ainda	mais	paroquial	(Veja, 
18 dez. 1991).

Janeiro/1992 
	 O	 ano	de	1992	principia	 com	a	demonstração	da	 ineficiên-

cia do modelo institucional da Saúde baseado na compra de 
serviços sanitários pelo INAMPS de uma rede conveniada. 
A Federação Brasileira de Hospitais, entidade representativa 
que reúne cerca de 4 mil unidades hospitalares privadas que 
mantêm convênios com aquele órgão do Ministério da Saúde, 
e que deveria funcionar como um posto avançado do SUS, 
vem	a	público	afirmar	que	dezenas	de	hospitais	conveniados,	
em diversos Estados da Federação, estão abandonando os 
convênios e, conseqüentemente, o atendimento da população 
de baixa renda. No centro deste jogo de atribuições de respon-
sabilidades e, em decorrência deste modelo no qual a saúde da 
população é mera mercadoria contratada, situa-se o INAMPS. 
Transferido do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
para ser gerido pelo Ministério da Saúde, no âmbito da refor-
ma ministerial do início do governo Collor, o INAMPS vive 
uma situação ambígua. Segundo o orçamento da Seguridade 
Social, conforme ditames constitucionais, aquele órgão deveria 
ser	financiado	pela	Previdência	Social.	E	assim	tem	sido	até	
agora, consumindo cerca de 30% dos recursos previdenciários. 
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Hoje, entretanto, a Previdência apresenta uma dívida de 840 
milhões de dólares com aqueles hospitais conveniados e alega 
não possuir dinheiro em caixa, devendo, inclusive, um reajuste 
de 147% a pensionistas e aposentados desde setembro de 1991 
e sobre o qual alega, também, não poder sanar. O fato é que, 
em decorrência disto, 70 hospitais conveniados, no Estado do 
Maranhão, não atendem mais gratuitamente à população. Em 
São Paulo, cerca de 18 hospitais estão procedendo do mesmo 
modo. No hospital psiquiátrico da cidade de Jundiaí, com 500 
pacientes, funcionários abandonaram seus postos devido ao não 
recebimento dos salários. Na região metropolitana de São Paulo 
onde, há dois anos, a população de baixa renda dispunha de 50 
hospitais conveniados, hoje só dispõe de dois. Esta ocorrência 
merece	uma	reflexão	séria	a	respeito	do	modelo	institucional	
que a acarreta. À Federação Brasileira dos Hospitais cabe prote-
ger	seus	filiados,	pois	trata-se	de	uma	corporação	privada,	com	
interesses outros que não o exercício visionário da medicina. 
Enquanto o governo decide sobre responsabilidades – que é 
toda	 sua,	uma	vez	que	firmou	contratos	 com	os	hospitais	 e	
cabe	financiá-los	e	fiscalizá-los	–	a	população	fica	penalizada.	
O governo, por outro lado, tornou-se um refém do seu próprio 
modelo, defrontando-se com a possibilidade permanente de 
ter o contrato rompido pela outra parte, toda vez que atrase os 
pagamentos dos serviços ou pague uma quantia considerada 
irrisória pelos prestadores dos serviços. O poder potencial 
de pressão, chantagem e ameaça é extremamente elevado. O 
modelo, que pretende ser a solução do atendimento universal 
da saúde, pode transformar-se num grande mecanismo de 
cartelização com relação aos preços, quantidade e qualidade 
dos serviços prestados, além de transferir capacidade decisória 
governamental para mãos privadas (Veja, 1 jan. 1992). 

• Do ponto de vista da estabilidade ministerial, o governo Collor 
tem-se caracterizado por ser um dos mais instáveis desde o 
pós-guerra. Surpreendentemente, mesmo já tendo mudado sete 
ministros civis, num total de nove, o presidente tem insistido 
na manutenção de Alceni Guerra na Saúde, pasta imersa num 
verdadeiro turbilhão de denúncias (Veja, 22 jan. 1992).

• Finalmente, no dia 23 de janeiro de 1992, após Collor ter em 
mãos o depoimento da ex-presidente da Fundação Nacional 
da Saúde, Isabel Stéfano, à Polícia Federal, no inquérito aber-
to para apurar as irregularidades no Ministério, o presidente 
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resolveu demitir o ministro Alceni Guerra. Este ainda tentara 
manter-se no cargo lançando mão de uma última estratégia: 
demitiu indiscriminadamente toda a diretoria da FNS, órgão 
onde se concentrava a maioria das denúncias e onde se alojavam 
os seus amigos. Alceni Guerra tentara dar a impressão de que 
não sabia o que os seus subordinados andavam fazendo. 

	 No	depoimento	de	Isabel	Stéfano,	entretanto,	ela	afirmou	que	o	
ex-ministro tinha conhecimento do que se passava nos escalões 
inferiores. Isabel Stéfano havia sido convidada pelo próprio 
ministro para assumir a presidência da FNS, em abril do ano 
passado, como forma de reconhecimento pelos bons serviços 
que ela havia prestado quando coordenava os programas de 
vacinação e imunização do Ministério. Na ocasião, entretanto, 
o ministro havia-lhe feito uma ressalva. Ela deveria incumbir-se 
apenas	das	questões	técnicas	e	científicas,	deixando	a	outros	
dois assessores, seus amigos, as questões administrativas e 
financeiras.	 Portanto,	 a	 incumbência	 de	 cuidar	 de	 compras,	
concorrências,	 licitações	 e	 contratos	ficou	 a	 cargo	do	vice-
-presidente, Nelson Emílio Marques, e do diretor administra-
tivo, Carlos Alberto Pastro. 

 Segundo o relato de Isabel Stéfano à Polícia Federal, desde 
setembro do ano passado o ministro tomara conhecimento das 
irregularidades. Nesta ocasião, ela teria procurado o ministro 
para relatar-lhe uma conversa havida entre ela e o senador 
Raymundo Lira, da Paraíba. Lira contou-lhe saber que um 
emissário, usando o nome do vice-presidente, Nelson Emílio 
Marques, pedira uma propina de 15% sobre o valor de uma 
compra do Ministério, de 275 jipes, a um diretor da fábrica 
Toyota. Isabel passou ao ministro a informação do senador. 
Mais uma vez o ministro sugeriu-lhe deixar as questões admi-
nistrativas	e	financeiras	com	os	outros	dois	assessores.	No	dia	
20 de dezembro de 1991, em meio ao crescente escândalo, Sté-
fano insistira com o ministro para demitir os dois subalternos. 
Um mês antes, ela ter-lhe-ia enviado, e protocolado, o resultado 
da auditoria interna que apontava os dois amigos do ministro 
como autores das concorrências fraudulentas e superfaturadas. 
Alceni Guerra nunca respondera ao relatório da auditoria que, 
agora, encontra-se em mãos da Polícia Federal (Veja, 29 jan. 
1992). 
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Fevereiro/1992

• O físico José Goldemberg, que já foi secretário Nacional de 
Ciência e Tecnologia, agora sendo o ministro da Educação, em 
substituição a Carlos Chiarelli, passou a acumular interinamen-
te o cargo de ministro da Saúde. Como tal, terá a incumbência 
de preparar o terreno para o seu sucessor. Incumbe-se, também, 
por ora, de administrar um dos projetos mais caros do governo 
federal: o dos CIAC. Em entrevista à revista Veja, o ministro 
elogiou	aquele	dispendioso	projeto	afirmando	ser	a	educação	
um serviço caro. Alertou para o fato de que, sendo a construção 
dos CIAC uma moeda eleitoral forte, muitos políticos pressio-
nam para construí-los em seus redutos eleitorais. Segundo o 
ministro interino, em sua gestão os CIAC serão construídos a 
partir de critérios exclusivamente geoeducacionais. Ele explica: 
onde forem mais necessários. Ao ser indagado sobre as causas 
da	demissão	do	seu	antecessor,	ele	afirmou:	“Seguramente	ele	
não teve nada a ver com isso”, ponderou (Veja, 5 fev. 1992).

• O eminente cardiologista Adib Jatene, ex-secretário de Saúde 
do Estado de São Paulo, na gestão do governador Paulo Maluf, 
entre 1979 e 1982, é nomeado o novo Ministro da Saúde. A 
nomeação de um nome respeitável para o cargo foi uma das 
maneiras encontradas por Collor para neutralizar a turbulência 
moral que se abateu sobre o governo. No tempo em que Jatene 
foi secretário, não ocorreu nenhuma denúncia grave de fraude 
ou corrupção naquela pasta (Veja, 12 fev. 1992).

 O caso Alceni Guerra prossegue. Seus amigos e ex-assessores, 
Carlos Alberto Pastro e Nelson Emílio Marques, foram presos. 
A prisão temporária foi decretada pelo Juiz João Batista Coelho 
Aguiar, da 1a. Vara da Justiça Federal de Brasília. Os crimes 
pelos quais estão sendo acusados são o de formação de qua-
drilha, corrupção passiva e prevaricação (Veja, 12 fev. 1992). 

• Mas o ex-ministro não escapou incólume das denúncias. O Juiz 
Iran Velasco Nascimento, da 8a. Vara Federal, na terceira sema-
na de fevereiro, numa ação considerada técnica e juridicamente 
frágil, remeteu um despacho ao Supremo Tribunal Federal, 
onde acusa o ex-ministro de cumplicidade ou, no mínimo, 
de participação dolosa nos crimes de corrupção ocorridos no 
Ministério. A fragilidade técnica da ação do juiz foi a de que, 
segundo opiniões de especialistas, ele teria emitido julgamentos 
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antecipados e atropelado o andamento do processo ao enviá-
-lo diretamente ao STF, ao invés de enviá-lo à Procuradoria 
da República, o que seria normal. Em o fazendo, e uma vez 
que o procurador da República acatasse as acusações daquele 
juiz,	o	processo	ficaria	definitivamente	no	Supremo,	evitando,	
assim, os desgastes que o ex-ministro poderia vir a sofrer pelo 
prosseguimento das investigações da Polícia Federal (Veja, 26 
fev. 1992). 

Março/1992 
• Na mesma semana em que estoura um novo escândalo de 

corrupção na administração pública, agora envolvendo o 
recém-demitido ministro do Trabalho e Previdência Social, 
Antonio	Rogério	Magri,	fica-se	sabendo	da	existência	de	uma	
mobilização pró-Alceni Guerra no governo federal. O ex-mi-
nistro comunicou-se com o chefe do Gabinete Militar, general 
Agenor Homem de Carvalho, queixando-se das declarações à 
imprensa do delegado da Polícia Federal, Nício Brasil Lacorte, 
encarregado do inquérito policial sobre as irregularidades no 
Ministério da Saúde. As declarações de Lacorte apontavam 
como bastante provável a culpabilidade do ex-ministro. O chefe 
do Gabinete Militar consultou, então, o presidente Collor sobre 
que atitude tomar. Collor o encarregou de entrar em contato 
com o delegado Romeu Tuma, chefe de Lacorte, com o recado 
no qual recomenda proteger o ex-ministro de ser submetido 
a vexames públicos, embora não se devesse interromper as 
investigações. A despeito desta mobilização, não se impediu 
que, no dia 26, o ex-ministro fosse depor na Polícia Federal, 
onde permaneceu por oito horas e acabou sendo indiciado por 
prevaricação. No seu depoimento, a principal contradição foi a 
sua negativa de não ter recebido o relatório da auditoria inter-
na quando, na verdade, ele fora protocolado, como recebido, 
pela sua própria secretaria, com o número 3058/91. Tal como 
afirmara	em	seu	depoimento,	Isabel	Stéfano,	ex-presidente	da	
FUNASA (Veja, 4 mar. 1992).

• Em continuidade ao processo que se instaurou contra os cor-
ruptos da Fundação Nacional da Saúde – FUNASA –, a Juíza 
Selene Maria de Almeida decretou a prisão temporária de sete 



260

empresários das empresas fornecedoras da Fundação (Veja, 18 
mar. 1992).

Maio/1992 
• O novo ministro da Saúde, médico Adib Jatene, concede uma 

entrevista bastante lúcida ao semanário Veja. Naquela entrevista 
afirma	que	as	empreiteiras	acabam	formulando	as	políticas	no	
País, em quase todas as áreas. 

[...]Muitos projetos são apresentados ao governo num pacote que 
já	inclui	até	o	financiamento.	São	pessoas	com	tamanha	influ-
ência	que	negociam	o	financiamento	antes,	até	com	agências	no	
exterior. Eles têm a capacidade de se antecipar ao planejamento 
governamental. Têm acesso ao poder e convencem o adminis-
trador público da oportunidade de suas idéias e projetos. Com 
isso, acabam levando boa parte do orçamento brasileiro. Tal 
comportamento não é necessariamente irregular ou ilegal, mas 
a população de baixa renda, que não tem condição de elaborar 
propostas, não possui as mesmas facilidades nem os mesmos 
canais para ser ouvida. [...]As comunidades carentes não são tão 
influentes	quanto	as	grandes	empresas.	Aí	surge	o	problema	do	
pobre. O amigo do pobre também é pobre [...]Ele não tem amigo 
que resolva os problemas, que libere o dinheiro. 

 Melhor percepção sobre o fenômeno do rent-seeking é difí-
cil. Daí a sugestão do ministro de, ao invés de se gastar com 
obras em novos hospitais, dever-se-ia trabalhar para uma 
eficiente	manutenção	das	unidades	já	existentes.	Além	disso,	
uma política efetiva que melhorasse os indicadores sociais da 
Saúde dever-se-ia concentrar em medidas preventivas, como 
imunização, saneamento básico e educação sanitária. Ainda, 
segundo o ministro, ao assumir o Ministério, constatou que ele 
recebia	financiamento	de	12	fontes	diferentes.	A	principal	fonte	
de recursos do Ministério seria proveniente do FINSOCIAL 
(hoje COFINS), na ordem de 12 trilhões de cruzeiros, ou seja, 
43% dos 28 trilhões de cruzeiros (11,6 bilhões de dólares) re-
passados anualmente ao setor. Mas o ministro sabe muito bem 
que	uma	parcela	significativa	do	dinheiro	do	FINSOCIAL está 
sendo contestada na justiça por parte de empresas e bancos que 
se recusam a pagar a contribuição alegando in cons ti tu cio na-
li da de na cobrança – as empresas perderão este processo na 
justiça.	O	ministro	afirmou	que	estava	fazendo	contatos	com	
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os empresários com o intuito de sensibilizá-los a continuar o 
pagamento das contribuições em nome da distribuição de renda 
e do compromisso deles para com a cidadania (Veja, 6 maio 
1992).

• Sabe-se, agora, que Paulo César Farias andou freqüentando o 
gabinete da Ministra zélia Cardoso de Mello, levando diversos 
pleitos dos quais costumava fazer pequenas anotações e lembre-
tes. Num desses bilhetes, redigido em outubro de 1990, e num 
encontro com zélia fora do Ministério, ele pleiteava: liberação 
de	financiamento	para	a	construtora	Norberto	Oldebrecht,	de	
82,5	milhões	de	dólares,	para	uma	obra	no	Equador;	o	refinan-
ciamento, em até 10 anos, da dívida de 600 milhões de dólares 
de usineiros do açúcar e álcool, dívida esta que foi rolada na 
gestão de Marcílio Marques Moreira. No tocante ao Ministério 
da Saúde, Paulo César Farias pleiteava junto ao Ministério da 
Economia a liberação de 22 milhões de dólares para a Central 
de Medicamentos, CEME, cujo secretário-executivo era o seu 
irmão Luiz Romero Farias (Veja, 13 maio 1992). 

• Na tarde do dia 20 de maio, numa entrevista de duas horas dada 
ao semanário Veja, Pedro Collor de Mello, irmão do presidente 
da República, Fernando Collor de Mello, fez acusações gravís-
simas sobre as relações entre o presidente e o seu tesoureiro 
de campanha, Paulo César Farias. Denunciou que o tesoureiro 
era uma espécie de testa-de-ferro do presidente em negócios 
escusos, e que os dois possuíam uma espécie de sociedade para 
extorquir,	favorecer,	traficar	influências,	corromper	e	chantage-
ar. A entrevista foi o estopim para a crise de legitimidade que 
se abateu sobre o governo Collor que, ao produzir uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito, acabou por desvendar, a partir 
de suas investigações e de denúncias na imprensa, esquemas 
de corrupção em diversos setores governamentais, inclusive 
na área social e na Saúde. A crise culminou com a sessão na 
Câmara dos Deputados, no dia 22 de setembro daquele ano, 
onde foi aprovado o seu julgamento pelo Senado, afastando-o 
temporariamente do cargo por 88 dias, até a sua renúncia no 
dia 29 de dezembro de 1992, às vésperas do julgamento, pelo 
Senado Federal, do seu impedimento (Veja, 27 maio 1992). 
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Junho/1992 
• Passada a fase da tentativa de se fazer um acordo dentro da 

CPI sobre Collor, no sentido de se preservar o presidente da 
República das denúncias do irmão, a atuação sem trégua da 
imprensa e de várias organizações sociais, além do desenrolar 
das próprias investigações da CPI, tornou-se uma força sem 
precedentes para se desvendar os mecanismos predatórios 
ocorridos dentro do governo. 

 Sabe-se, agora, por exemplo, que no Ministério da Saúde o 
secretário-executivo, Luiz Romero Farias, irmão de Paulo 
César Farias, controlava quase todos os processos de licita-
ção e de compra de materiais e, notadamente, das compras 
efetuadas pela Central de Medicamentos (CEME). José Celso 
Gontijo, dono da empreiteira Via Engenharia, uma preterida 
no esquema de favorecimentos, tornou público que, no seu 
trânsito pelo Ministério da Saúde, quando foi pressionar pela 
liberação de verbas para a construção, pela sua empreiteira, 
de um hospital em Betim, Minas Gerais, conheceu Ivan Pio, 
diretor da construtora baiana OAS. Quando a Via Engenharia 
ganhou a obra, o diretor da OAS telefonou para José Celso 
Gontijo dizendo: “No acerto com PC (Paulo César Farias), os 
hospitais	são	nossos.	A	OAS	fica	com	43%”.	Gontijo	retrucou	
afirmando	que	o	seu	lucro	era	de	apenas	25%	e,	portanto,	não	
teria como cobrir 43% da outra empreiteira. O diretor da OAS, 
então, em tom de ameaça disse: “É bom conversar com o Luiz 
Romero ou o dinheiro pode não sair”. O empresário da Via 
Engenharia emendou: “Mexa as suas cartas para não sair (o 
dinheiro) que eu mexo as minhas”. O resultado deste embate 
das empreiteiras no âmbito do Ministério foi a derrota do em-
presário	da	Via	que,	segundo	o	seu	diretor	financeiro,	Fernando	
Gontijo, recebeu até hoje apenas 2% da verba anteriormente 
prometida. Luiz Romero Farias era o secretário-executivo do 
Ministério, naquela ocasião (Veja, 3 jun. 1992).

• O empresário Takeshi Imai, dono da Hatsuta Industrial, de 
São Paulo, uma fábrica de equipamentos, tentou vender, no 
ano passado, pulverizadores para o Ministério da Saúde. Foi 
a	Brasília	para	entrar	em	contato	com	o	diretor	financeiro	da	
Central de Medicamentos (CEME), Luís Ribeiro Gonçalves. 
Este diretor condicionou a compra dos pulverizadores à in-
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termediação de um empresário ligado a Paulo César Farias. 
O	industrial	paulista	afirma	que,	ao	recusar	a	intermediação,	
ele foi pressionado, ameaçado e achacado durante os três dias 
seguintes ao encontro. Segundo ele, dois dos achacadores eram 
tratados	por	nomes	codificados:	LRI	 (Luiz	Romero	Farias),	
secretário-executivo do Ministério, e LR2 (Luís Ribeiro Gon-
çalves),	diretor	financeiro	da	CEME	(Veja, 10 jun. 1992).

Julho/1992 
 Agora elucidam-se os famosos bilhetes e anotações que PC 

Farias enviava ao Ministério da Economia, na gestão de 
zélia Cardoso de Mello. Num daqueles bilhetes, de outubro 
de 1990, Farias pedia a liberação de verbas para laboratórios 
farmacêuticos, entre os quais para o Laboratório Industrial e 
Farmacêutico de Alagoas – DIFAL. Na ocasião, Luiz Romero 
Farias, seu irmão, era o secretário-executivo do Ministério e 
controlava também a CEME, onde as transações com os labo-
ratórios	ocorriam.	Em	fins	de	1990,	três	dias	antes	das	eleições	
alagoanas, foi enviada ao LIFAL, pela CEME, uma verba de 
3,6 milhões de dólares (12,2 bilhões de cruzeiros). Segundo 
Renan Calheiros, um dos candidatos a governador de Alagoas, 
este dinheiro teria sido desviado para a campanha eleitoral do 
seu adversário, Geraldo Bulhões. O atual diretor do Laborató-
rio, Hélio Nogueira, e o diretor à época, Edmirson Gonçalves, 
confirmam	que,	de	fato,	a	verba	nunca	chegou	àquela	empresa,	
desaparecendo no seu percurso (Veja, 1 jul. 1992).

• Segundo declaração de Jarbas Passarinho, ex-ministro da Jus-
tiça de Collor, o seu atual sucessor, ministro Célio Borja, e o 
ministro da Saúde, Adib Jatene, que substituiu Alceny Guerra, 
só não pedem demissão do governo, agora, para não serem 
desleais com o presidente da República, embora se sintam 
profundamente desconfortáveis de pertencerem a um governo 
sob suspeição (Veja, 1 jul. 1992). 

Agosto/1990
•	 Até	 o	final	 deste	mês,	 deverá	 ser	 votado,	 pela	Câmara	 dos	

Deputados, o Projeto de Lei n.º 824, que altera o código da 
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propriedade industrial e institui a proteção por patente. A lei 
das	patentes,	como	ficou	conhecido	o	projeto,	inclui	os	medi-
camentos na proteção contra a pirataria. Entre os defensores 
da lei, argumenta-se que a pirataria não estimula a pesquisa 
interna; com ela internacionalizar-se-ia a produção interna dos 
remédios, assegurando, assim, sua qualidade. Um argumento 
típico dos grupos multinacionais. Os laboratórios nacionais, 
muitos	 contrários	 à	 lei,	 afirmam	que	 as	 patentes	 aumenta-
rão os preços internos, devido ao monopólio dos inventos, 
e	ficarão	dependentes	dos	 laboratórios	estrangeiros	que	não	
pretenderão produzir internamente. Afora a polêmica, o fato é 
que a ausência de regulação no setor tem contribuído para as 
vinculações lobistas e pressões para se liberar medicamentos, 
às vezes suspeitos ou inócuos, ou até mesmo com fórmulas 
erradas, junto à Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, 
um setor bastante vulnerável à predação. Quanto ao argumento 
da majoração dos preços, a ausência da lei não tem sido capaz 
de evitá-la, freqüentemente ocorrendo de forma abusiva. Até 
os primeiros meses de 1995, já no governo de Fernando Hen-
rique Cardoso, a lei das patentes ainda não havia sido votada 
no Senado Federal (Veja, 19 ago. 1992). 

setembro/1992 
• Collor é afastado da presidência da República, após a Câma-

ra Federal aprovar, por 441 votos a favor, 38 contra e uma 
abstenção, além de 23 ausentes, num total de 503 deputados, 
seu julgamento pelo Senado Federal. Itamar Franco assume 
interinamente a presidência. Finda-se, desse modo, um dos 
períodos mais predatórios do dinheiro público brasileiro. Se-
gundo um levantamento minucioso da Revista Veja, a partir 
de denúncias feitas pelos jornais, em todo o País, de 15 de 
março de 1990, quando assumiu, a 29 de setembro, quando foi 
afastado, ou seja, em 30 meses de governo, houve 290 casos 
de corrupção, incluindo-se os três níveis de governo, União, 
Estados e Municípios. Isto daria uma média de uma denúncia a 
cada três dias. O cálculo do rombo nos cofres públicos aponta 
para a cifra astronômica de 28 bilhões de dólares. Entretanto, 
esta cifra refere-se exclusivamente às tentativas de predação 
ilícita e, certamente, as que vieram a público. Portanto, se se 
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acresce a ela os gastos com lobbies lícitos, e mais a obtenção 
de	benefícios	através	de	incentivos	e	subsídios	fiscais,	o	cálculo	
não deixa de ser assustador.

Outubro/1992 
• O presidente Itamar Franco nomeia, para o Ministério da Saú-

de, em substituição a Adib Jatene, o médico ortopedista Jamil 
Haddad, presidente do Partido Socialista Brasileiro – PSB –, 
de laços pessoais com o novo presidente da República. Quando 
sugeriram a este que mantivesse Jatene no Ministério, Itamar 
teria comentado que o ex-ministro era muito primeiro mundo, 
ao passo que Haddad, além de amigo, era perito em terceiro 
mundo (Veja, 7 out. 1992).

• O ex-ministro da Saúde de Collor, Alceni Guerra, teve seu 
processo, no qual era acusado por crime de corrupção e pre-
varicação, arquivado. O crime de que era acusado o envolvia 
nas compras superfaturadas e não licitadas nas Lojas do Pedro, 
firma	do	Paraná,	seu	estado	natal,	e	que	se	referiam	a	compras	
de bicicletas, mochilas e guarda-chuvas destinadas às cam-
panhas sanitárias e preventivas em várias regiões do País. O 
arquivamento do processo foi pedido pelo procurador-geral da 
República, Aristides Junqueira. Segundo palavras do próprio 
procurador, “[...] mandei refazer as diligências quatro vezes e 
concluí que o senhor não cometeu crime de prevaricação nem 
de corrupção”, disse num telefonema ao ex-ministro. Enviando 
seu ofício ao Supremo Tribunal Federal, nem este poderá agora 
desarquivar o processo. Junqueira teria submetido sua decisão 
às vistas de todos os subprocuradores, que concordaram com 
ela.	No	relatório,	afirma-se	que	aquelas	compras	teriam	sido	
regulares.

 O mesmo não pode ser dito com relação a Luiz Romero Fa-
rias, o irmão de PC Farias. Ele teria assinado a autorização da 
compra irregular de 700 veículos pela CEME e a compra sem 
licitação de seis toneladas do inseticida Malathion, além de 
seringas destinadas às campanhas de vacinação. Sua assinatura 
ocorreu quando exercia o cargo de ministro interinamente (Veja, 
14 out. 1992). 
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Dezembro/1992 
•	 Conflito	entre	o	Ministério	da	Saúde	e	a	ABIFARMA	e,	de	

roldão, entre o Ministério e decisões tomadas anteriormente 
pela	área	econômica	do	governo	Collor.	O	conflito	era	sobre	
a majoração e liberação dos preços dos remédios. O ministro 
da Saúde, Jamil Haddad, acusou a secretária nacional de Eco-
nomia, Dorothea Werneck, de ter feito o jogo da ABIFARMA 
ao fazer um acordo com os fabricantes, em abril daquele ano, 
quando a secretária teria permitido uma recuperação gradual 
dos	preços	dos	remédios,	isto	é,	acima	da	inflação.	O	pleito	
da indústria baseava-se no argumento de que, desde o Plano 
Cruzado, de 1986, os medicamentos tiveram seus preços con-
gelados ou controlados pelo governo, uma política que teria 
devastado o setor, produzindo atualmente prejuízos à maioria 
das 400 empresas que o constituem, a falência de 34 empresas 
nacionais e a saída do País de 13 laboratórios estrangeiros. No 
afã desta recuperação, o preço dos remédios teve um aumento 
médio	de	1.269%	frente	a	uma	inflação,	medida	pela	FIPE,	de	
881%, agora em 1992. Os preços haviam sido liberados desde 
outubro de 1991.

	 Se	se	comparar	a	curva	dos	preços	com	a	da	inflação,	de	1988	
até	hoje,	verifica-se	uma	variação	que,	aparentemente,	coincide	
bastante. Entretanto, uma observação mais atenta mostra que, 
em vários pontos no tempo, há picos bem superiores nos pre-
ços	dos	remédios	em	relação	à	inflação,	como	se	verificou	em	
fins	de	1987,	1989,	1990	e	1991,	enquanto	a	superioridade	da	
inflação	sobre	os	preços	foi	bem	menos	significativa.	E	ainda,	
segundo uma pesquisa da FIPE sobre ganhos reais de preços 
dos diversos setores da economia brasileira, desde o Plano 
Cruzado de 1986, até 1993, o setor dos remédios, dentro do 
grupo de sete setores considerados oligopolizados, apresentou 
um	ganho	 real	 de	preço	de	+15,08%	em	 relação	 à	 inflação	
medida pelo índice daquele instituto, naquele período (Ver 
Jornal do Brasil, 1 ago. 1993, Caderno Negócios & Finanças, 
3). Portanto, o argumento da ABIFARMA de que os preços do 
setor	perderam	para	a	inflação	não	procede.

	 Na	verdade,	o	conflito	com	os	laboratórios	foi	estimulado	pelo	
próprio presidente da República, um tema de grande apelo 
popular e que, de certo modo, teria atropelado uma decisão 
anterior do ministro Haddad de negociar reajustes com os 
representantes da indústria farmacêutica. Agora, o ministro 
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nega a negociação e endossa, publicamente, a indignação do 
presidente com o setor.

 Nos países avançados, como a Itália e a França, embora os 
remédios sejam caros, seus sistemas previdenciários cobrem 
ou reembolsam até 80% dos preços dos remédios de seus 
segurados. No Brasil, o SUS atende, através da CEME, pro-
gramas de fornecimento de remédios gratuitos à população, 
mas quase sempre denuncia-se que os estoques das farmácias 
dos hospitais e ambulatórios públicos estão permanentemente 
vazios ou, então, denuncia-se o desperdício na distribuição, a 
incineração de estoques com prazos vencidos, etc. Por outro 
lado, o governo possui 17 laboratórios próprios, muitos sem 
verbas ou incapazes de suprir a demanda dos estoques públicos, 
fora o desperdício e a fraude.

 Denunciou-se, recentemente, que 386 toneladas de matéria-
pri ma destinadas à fabricação de medicamentos estariam 
apodrecendo nos depósitos da Central de Medicamentos – 
CEME –, no Rio de Janeiro. São ações desta natureza, além 
das permanentes pressões dos laboratórios sobre os agentes da 
burocracia pública, que forçam o SUS a abrir licitações para a 
compra de medicamentos dos laboratórios privados e das mul-
ti na cio nais, setor altamente oligopolizado, portanto de preços, 
por	definição,	não	competitivos	(Veja, 16 dez. 1992). 

• Enquanto isto, o orçamento de 1993 ainda não foi votado, com 
data prevista para o dia 28 de dezembro. A Comissão Mista 
do Congresso, composta por 120 parlamentares, encarregada 
de analisar o orçamento, recebeu cerca de 73 mil emendas 
à proposta orçamentária do governo. Num acordo interno, 
decidiram	estabelecer	critérios	para	se	definir	o	que	seriam	as	
emendas prioritárias, de modo a reduzi-las para perto de 25 
mil. O orçamento da União, para 1993, seria de 240 bilhões de 
dólares. Desse total proposto pelo governo federal, 9 bilhões 
de dólares (ou 3,75%) poderiam ser remanejados pelas subco-
missões parlamentares, conforme limite anual estabelecido pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias – lembrar que este percentual 
foi bem maior durante o governo Collor. Embora o percentual, 
agora, seja inferior, o montante de dinheiro remanejável con-
tinua	sendo	bastante	significativo.	O	flanco	aberto	à	predação	
inicia-se neste mecanismo de elaboração a partir das decisões 
seletivas das subcomissões orçamentárias, cuja tônica são os 
critérios particularistas e com acessos diferenciados para se 
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aceitar ou recusar emendas. Graves são os processos de log-
-rolling (troca de favores) ou, ainda, como se convencionou 
chamar no meio parlamentar, troca de chumbo. Consiste num 
compromisso entre parlamentares de que, a aprovação de uma 
emenda de interesse de um parlamentar só terá êxito mediante 
a aprovação condicionada por seus pares. A condição é de que 
o primeiro deverá também comprometer-se com a aprovação 
das emendas dos segundos.

 O log-rolling também é freqüente entre os parlamentares e os 
burocratas do executivo, instados a alterar seus orçamentos 
beneficiando	bases	eleitorais	dos	primeiros	em	troca	do	apoio	
legislativo aos segundos.

 Mas, não só as subcomissões retêm, para si e seus relatores, a 
orientação decisória. Por trás delas atuam os fantasmas, pagos 
principalmente por empreiteiras e empresas interessadas em 
vender serviços e bens de preferência para as grandes obras. 
Os fantasmas podem ser parlamentares atuando de graça, pois 
possuem empresas cujas atividades relacionam-se com as das 
emendas propostas. Mas, existem casos de parlamentares que 
recebem propinas e favores de diversos empresários. Não é 
surpreendente, portanto, a enorme energia e dinheiro des pen-
di dos para se participar, direta ou indiretamente, de uma das 
subcomissões, ou para se aproximar de seus membros.

 Denuncia-se que, na elaboração deste último orçamento, 
vários deputados teriam recebido envelopes de propostas de 
empreiteiras com emendas orçamentárias já fechadas. Alguns 
parlamentares aceitaram e passaram a patrocinar tais emendas. 
Outros,	desfizeram-se	delas.	O	mais	estranho	é	que	muitos	não	
foram	capazes	de	denunciar	tais	ocorrências	que,	segundo	afir-
mações de testemunhas internas, têm-se tornado uma espécie 
de comportamento corriqueiro dentro das relações políticas 
orçamentárias (Veja, 16 dez. 1992). 

Janeiro/1993 
• O deputado Inocêncio Gomes de Oliveira (PFL/Pernambuco), 

futuro presidente da Câmara dos Deputados – ele será eleito em 
fevereiro daquele ano, já tendo exercido o cargo interinamente, 
em	1989,	ao	final	do	governo	José	Sarney	–,	exemplifica	bem,	
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dentro da bancada da saúde (donos de hospitais, clínicas mé-
dicas e empresas de saúde, de vários partidos, no Congresso), o 
acesso privilegiado na busca de transferências de rendas públi-
cas. Médico e dono do Hospital Casa de Saúde São Vicente, em 
Serra Talhada, interior do Estado de Pernambuco, sua extensa 
carreira política alia métodos coronelistas tradicionais com 
mecanismos legislativos do tipo log-rolling. Conhecido pelos 
seus adversários como um contumaz distribuidor de benefícios 
privados e/ou públicos em troca de votos, suas ações são típi-
cas das relações promíscuas entre o privado e o público que 
caracterizam o fenômeno do rent-seeking. Para ganhar votos, 
distribui colchões, material de construção, remédios, dinheiro 
etc. a seus potenciais eleitores.

 Segundo um levantamento da prefeitura de Serra Talhada, e 
usando veículos sob contrato da prefeitura local, teria distri-
buído 5.042 caminhões-caçamba de areia e barro, na periferia 
da cidade, em troca de votos. 

 No quinto mandato como deputado federal, seu hospital, que 
mantém, como muitos, convênio com o INAMPS, possui 
uma cota mensal de 1.169 AIH e que corresponde a duas ve-
zes mais do que a cota dos outros hospitais da região. Desse 
modo, embora o hospital seja particular, 90% da sua receita 
mensal calculada em 2,3 bilhões de cruzeiros (cerca de 175 
mil de dólares), provêm do pagamento, pelo INAMPS, dos 
atendimentos prestados aos segurados da Previdência. Sabe-
-se que cada hospital tem um limite para emitir cotas de AIH. 
Segundo seus adversários, o deputado faz uso freqüente de sua 
influência	política	para	obter	cotas	mais	elevadas,	favorecendo,	
desse modo, o hospital de sua propriedade. 

 O deputado, quando ocupou interinamente a presidência da 
Câmara	dos	Deputados,	durante	o	governo	Sarney,	influenciou	
decisivamente para se arquivar a instauração da Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre corrupção daquele mesmo 
governo. Na época, no carnaval de concessões públicas de 
serviços televisivos e de radiodifusão por Sarney, o deputado 
teria sido premiado com a concessão do canal de televisão TV 
Asa Branca, em Caruaru, Pernambuco. E, recentemente, em 
meio à sua campanha para a presidência da Câmara, o depu-
tado	enviou,	em	fins	de	outubro	passado,	um	ofício	a	todos	os	
seus pares, comprometendo-se em aumentar-lhes as verbas de 
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representação dos seus gabinetes, se for eleito (Veja, 13 jan. 
1993). 

Fevereiro/1993 
• Em decorrência da liberalidade, da falta de controle ou, muitas 

vezes, da corrupção, uma lista grande de remédios e produtos 
farmacêuticos inundou o mercado brasileiro, muitos deles 
considerados inócuos ou até prejudiciais à saúde. Agora, se-
rão submetidos a uma rigorosa análise e triagem por parte do 
Ministério da Saúde, através da Secretaria Nacional de Vigi-
lância Sanitária. Compõem esta lista 387 produtos que foram 
compilados pelos Conselhos Regionais de Farmácia do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O secretário da Vigilância 
Sanitária,	Roberto	Chabo,	afirma	que,	de	imediato,	15	produtos	
serão retirados do mercado, enviando os demais para testes na 
Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.

 Esta irregularidade, que coloca em risco a saúde pública, 
 deveu-se, muitas vezes, a processos típicos de rent-seeking. 
Segundo Dirceu Barbano, do Conselho de Farmácia de São 
Paulo, é bastante conhecido e extremamente corriqueiro um 
fato que ocorria até então na Vigilância Sanitária: a compra 
de licenças – leia-se corrupção ativa – por parte de empresas 
e  laboratórios farmacêuticos empenhados em liberar a co mer-
cia li za ção dos seus produtos, envolvendo, naturalmente, fun-
cionários de dentro do Ministério – leia-se corrupção passiva 
(Veja, 3 fev. 1993).

Abril/1993 
• A auditoria interna recentemente instaurada no Ministério da 

Saúde, constituindo-se numa verdadeira devassa no INAMPS, 
revelou dados estarrecedores. Segundo estimativa preliminar 
dos seus auditores, anualmente, as fraudes na saúde pública 
brasileira alcançam a estrondosa cifra de 1,5 bilhão de dólares, 
computando superfaturamentos, desvios de verbas, obras ina-
cabadas ou não iniciadas, roubos e dilapidação do patrimônio. 
Esta rede predadora inclui desde os contratados privados de 
bens e serviços, passando por administradores hospitalares, 
profissionais	 da	 área	 de	 saúde,	 parlamentares	 e	 burocratas	
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responsáveis pela administração do patrimônio. A rede inclui, 
também, por ignorância ou conivência, pacientes e pessoas 
físicas que possibilitam ou permitem serem manipulados ou 
usados.

 Desse modo, já foi registrada, em hospitais do País, a ocorrência 
fraudulenta e absurda de cirurgias em pacientes já falecidos. 
Em Goiás, constatou-se que um motorista de caminhão possuía, 
em seu prontuário, o registro de se haver submetido a uma ce-
sariana para dar à luz a uma criança, do sexo masculino, e com 
2,8 quilos de peso. Folclore à parte, tais registros demonstram 
a	ausência	quase	completa	de	fiscalização	no	uso	do	dinheiro	
público.

 As Autorizações de Internação Hospitalar estão entre os papéis 
mais fraudados do País. Como uma parcela respeitável do or-
çamento do INAMPS é transferida às Secretarias Estaduais e 
Municipais,	o	governo	federal	exime-se	de	fiscalizar	a	aplicação	
dos repasses, provavelmente com a falsa alegação de não poder 
intervir	em	outros	níveis	governamentais.	A	fiscalização	com	
o que se faz com as transferências praticamente inexiste. Os 
Tribunais de Contas regionais e locais muitas vezes funcionam 
como órgãos avalizadores dos gastos dos governos estaduais 
e municipais, ainda mais quando se sabe a freqüência elevada 
em que ocorrem as nomeações de caráter político e clientelís-
tico para o preenchimento de cargos naqueles tribunais. Desse 
modo, o mecanismo predatório é facilmente reproduzido nos 
níveis inferiores de governo, diferenciando as redes de cor-
rupção	apenas	pelo	seu	alcance	geográfico	e	territorial,	uma	
espécie de regionalização ou dis tri ta li za ção do rent-seeking.

 Na auditoria do INAMPS detectou-se que, nos três últimos 
anos, cerca de 160 milhões de dólares foram desviados pe-
las Secretarias de Saúde. Os desvios, naturalmente, incluem 
malversação do dinheiro público transferido, que vai ser mal 
aplicado ou aplicado aleatoriamente em outras áreas que não a 
saúde. No dia 16 de dezembro de 1991, por exemplo, a Secre-
taria de Saúde de Minas Gerais emitiu um empenho de compra 
de um automóvel da marca Opala, na General Motors, com o 
preço estimado, hoje, em 920 milhões de cruzeiros (cerca de 
34,3 mil dólares), apenas para transporte do secretário estadual, 
José Saraiva Felipe.
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 A outra grande parcela do orçamento da Saúde destina-se, como 
já se mencionou, ao pagamento das AIH. É aqui que a ima-
ginação fraudulenta mostra toda a sua criatividade. Hospitais 
falsificam	guias	de	tratamento	que	não	ocorreram	e	médicos	
solicitam	honorários	por	atendimento	que	não	fizeram.	A	mági-
ca para superdimensionar a quantidade de emissão de AIH vai 
desde a simples alteração no número de pacientes atendidos, 
passando pelo registro de duas cirurgias simultâneas, até no 
mesmo paciente, ou então as registrando a partir de práticas 
cirúrgicas de estagiários de medicina (que é ilegal).

	 A	 inviabilidade	 do	 controle	 de	 tal	 rede	 é	 confirmada	 pelo	
próprio INAMPS. A cada ano, chegam ao órgão perto de 
15 milhões de guias de cobrança. Como o INAMPS só tem 
condições para auditar 900 mil, as restantes 14,1 milhões são 
pagas sem contestação. Os próprios auditores daquele órgão 
revelam que 40% das guias de cobrança são superfaturadas ou 
referem-se	a	serviços	não	prestados	ou	fictícios.

 O corte orçamentário na Saúde torna-se uma medida inócua 
para eliminar o mecanismo predador, apenas provocando uma 
deterioração ainda mais grave nos serviços sanitários pres-
tados.	Como	 já	 se	verificou,	 a	 rede	 conveniada	possui	uma	
flexibilidade	de	conveniência	para	atender,	apenas,	o	que	for	
lucrativo num momento de retração orçamentária, não se sen-
tindo, da parte da maioria dos seus agentes, verdadeiramente 
ameaçada. É na ponta do processo, ou seja, no atendimento 
aos pacientes, que a perversidade deste formato se manifesta 
com toda a intensidade. Em 1989, o orçamento da Saúde fora 
de 11,5 bilhões de dólares. Em 1993 terá apenas 8 bilhões de 
dólares. Já se pode antever a deterioração dos serviços que se 
instalará na atividade sanitária e, o que é pior, sem abalar em 
nada a estrutura da predação (Veja, 21 abr. 1993).

• A situação calamitosa do INAMPS, principalmente no tocante 
às fraudes e desvios de verbas, após a auditoria, tem produ-
zido bastante constrangimento ao governo Itamar Franco, a 
ponto de se cogitar, hoje, nos meios governamentais, a idéia 
de extinção daquele órgão. Mas, o sintomático nesta possível 
extinção é a atitude passiva e o relativo silêncio das entidades 
representativas da rede hospitalar privada sobre a questão. Se-
gundo alguns entendidos, tal atitude teria uma explicação: para 
grande número de fraudadores a extinção do INAMPS levaria 
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de roldão, ou faria caducar, a enorme dívida que eles teriam 
pendente para com o órgão. Mas é possível outra explicação: 
ao extinguir o INAMPS, manter-se-iam intactos, através do 
SUS, os mecanismos operacionais de transferência de rendas 
e, em decorrência disto, levaria a rede conveniada a manter-se 
indiferente, neste sentido, às decisões governamentais (Veja, 
28 abr. 1993). 

• Cogita-se, também, nos meios palacianos, que a permanência 
do Ministro da Saúde, Jamil Haddad, estaria ameaçada por uma 
nova leva de mudança ministerial no governo Itamar Franco 
(Veja, 28 abr. 1993). 

Maio/1993 
• Mais um desvio de verba numa secretaria estadual. Agora 

denuncia-se que 3,5 milhões de dólares, que a Secretaria de 
Saúde de Tocantins havia recebido do INAMPS, foram usados 
na compra de carros e de passagens para os Estados Unidos. 
Seriam uma cortesia da parte do governo estadual de Moisés 
Avelino (Veja, 19 abr. 1993).

• Enquanto perdura a predação na rede conveniada ao SUS, a 
rede propriamente pública ressente-se, num mesmo movimento. 
A situação já é dramática. Na semana passada, os médicos da 
rede estadual paulista entraram em greve por melhores salários. 
Em Minas Gerais, os hospitais estaduais estão paralisados 
num movimento que já alcança 80 municípios, há mais de 
dois meses. No Hospital Municipal Miguel Couto, do Rio de 
Janeiro, os médicos são obrigados a fazer uma absurda triagem 
em pacientes infantis quando escolhem aqueles com maiores 
chances	de	sobrevivência	para	usar	os	respiradores	artificiais	
disponíveis. Em alguns hospitais da cidade de São Paulo, 20% 
dos seus médicos abandonaram o emprego em decorrência do 
achatamento salarial, provocando, nos últimos 12 meses, uma 
contração de 40% nas vagas disponíveis.

 Enquanto o atendimento se deteriora, a predação continua. No 
Rio	de	Janeiro,	o	ex-assessor	financeiro	da	Secretaria	Estadual	
de Saúde, Carlos Henrique de Assunção, está sendo apontado 
como responsável pelo desvio de 1,7 bilhão de cruzeiros, de 
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verbas do Fundo Estadual de Saúde, fato ocorrido em junho de 
1994. Computada a onda predatória, de cada 10 cruzeiros gastos 
pelo governo em saúde pública, apenas a metade alcançaria os 
usuários por algum tipo de serviço ou atendimento. Os outros 
50% perdem-se no emaranhado do desperdício ou da corrupção 
(Veja, 19 maio 1993). 

Julho/1993 
• Ao defrontar-se com o tamanho da conta da União a ser paga à 

rede de mais de 6 mil hospitais no País, o ministro da Fazenda, 
Fernando Henrique Cardoso, saiu-se com esta exclamação: “Só 
há um jeito. Cobrar de quem pode pagar!”. A exclamação do 
ministro revela que, ao invés de se questionar o formato insti-
tucional e decisório baseado na compra de serviços privados de 
saúde pelo dinheiro público, a solução proposta é meramente 
tangencial. Sabe-se que a esmagadora maioria da população 
(pelo menos 80%) é atendida pelos serviços de saúde quase 
totalmente prestados por unidades conveniadas (privadas) e 
que esta maioria não pode pagar. Sabe-se, também, que os 
que podem pagar já se debandaram para a seguridade, planos, 
cooperativas e fundos, todas entidades privadas de saúde, cerca 
de 30 milhões de brasileiros. A conta que espantou o ministro 
alcança a cifra de 400 milhões de dólares mensais, apenas para 
a manutenção do nível atual dos serviços, o que, em geral, é 
bastante insatisfatório. Tal cifra supera em tamanho o desem-
bolso governamental em despesas com custeio (Veja, 23 jun. 
1993).

Agosto/1993
• O sucateamento da rede pública hospitalar parece ter alcan-

çado o seu ápice, embora tal fato aparentemente não decorra 
de uma formulação política conscientemente planejada. Ao 
longo do tempo, parece que os governos foram reproduzindo 
um determinado tipo de modelo prestador de serviços que ora 
está se esgotando. Mas também é verdade que alguns grupos 
privatistas torcem pelo fracasso do formato estatista como 
se pudessem ou quisessem substituí-lo, o que é uma mera 
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encenação. Tais grupos – seguradoras, planos, cooperativas, 
fundos etc. – constituem um dos setores econômicos que mais 
crescem nos últimos anos e cresceram mesmo na recessão 
1991/92. Evidentemente, a lógica que orienta grande parte 
da ação destes grupos afasta-os de dispêndios com serviços 
sanitários emergenciais, enfermidades crônicas e prolongadas. 
Na rede conveniada, a dependência das transferências diretas 
do	SUS	e	a	busca	de	subsídios	e	isenções	fiscais	não	garantem	
a universalidade do acesso aos serviços. É verdade que nesta 
rede	existem	entidades	verdadeiramente	filantrópicas,	mas	um	
grande número das entidades conveniadas com o INAMPS 
também mantém convênios bastante lucrativos com entidades 
privadas. O lobby privado, bastante estruturado nos meandros 
dos poderes executivos e legislativos, nas três esferas gover-
namentais, parece capaz de preencher a agenda de prioridades 
da política de saúde do governo passado e do atual.

 Ao cidadão comum, sem corporação, grupo de pressão ou lo-
bby, só resta a manifestação fragmentária do voto. Na melhor 
das hipóteses, ele pode contar com a luta das corporações dos 
profissionais	da	saúde	ligadas	ao	serviço	público	que,	por	coin-
cidência de interesses, devida às precárias condições de trabalho 
a	que	chegaram	estes	profissionais,	e	sem	custos	adicionais,	
podem elevar a voz na defesa dos direitos constitucionais 
dos	cidadãos.	Entretanto,	esta	confluência	de	interesses	entre	
corporações do serviço público de saúde e a população aten-
dida nem sempre ocorre. Na verdade é uma conjunção muito 
precária. Ao cidadão comum interessa ser bem atendido num 
hospital	público,	e	responsabiliza	de	imediato	o	profissional	de	
plantão pelas condições de atendimento. Se não se incluir aí a 
participação de níveis políticos mais agregativos e universais – 
partidos políticos, por exemplo –, será bastante difícil deslocar 
a agenda da política da saúde na direção de procedimentos com 
um caráter mais público.

 O formato institucional na área da saúde não só tem produzido 
uma certa inércia governamental, que se tornou refém da sua 
própria criação, como também tem tolhido os governos para 
assumirem, responsavelmente, suas instituições propriamente 
ditas, ou seja, seus hospitais, ambulatórios, laboratórios, postos 
etc. A expectativa é sempre a de que a rede sanitária privada 
e conveniada, que a princípio pretendeu-se complementar, 
preencha	cada	buraco	do	sistema,	fechando	o	círculo	asfixiante	
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sobre	a	ação	do	governo,	já	que	o	financiamento	dos	serviços	
destina-se, cada vez mais, ao sustento desta complementarie-
dade. O que era complementar transformou-se no fundamental 
do sistema nacional de saúde.

 Não é surpreendente, portanto, que o colapso do sistema hospi-
talar público tenha atingido o hospital da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo, o maior e mais importante 
complexo hospitalar da América Latina que, até há pouco, 
atendia 100 mil pessoas a cada mês. O hospital, administrado 
pelo governo do estado de São Paulo, recebe aportes de verbas 
também do Ministério da Saúde. Há os que sugerem o fecha-
mento do seu pronto-socorro como solução do problema, mas 
isto	pode	estar	camuflando	outros	interesses	inconfessáveis.

 No Hospital dos Servidores do Estado – HSE –, no Rio de 
Janeiro, que por décadas foi considerado um centro de assis-
tência	médica	dos	mais	eficientes	e	avançados,	integrante	da	
rede do INAMPS, chegou-se à triagem de pacientes para serem 
atendidos ou não, por falta de condições mínimas de funcio-
namento, ferindo frontalmente a ética que rege as atividades 
dos	 profissionais	 de	 saúde.	No	Hospital	Municipal	Miguel	
Couto, também no Rio de Janeiro, a mortalidade aumentou 
50% em grande parte devida à deterioração dos serviços, con-
frontada com o aumento anormal no número de pacientes, em 
decorrência sobretudo da desativação ou abandono de outros 
hospitais públicos na região metropolitana do Rio de Janeiro. 
Nesta mesma cidade, O Hospital de Ipanema, também da antiga 
rede do INAMPS, além de ter tido a sua emergência fechada, 
desativou a metade dos seus 253 leitos, além de não ter verba 
para custear despesas com serviços de infra-estrutura mínima 
(pagar contas de água, luz ou telefone).

 Há dois anos atrás, o Hospital Regional de Osasco, na grande 
São Paulo, possuía 30 médicos plantonistas e 360 leitos. Hoje, 
com apenas 10 médicos de plantão, reduziu à metade seu 
atendimento. Numa manhã de primeiro de agosto de 1993, 
só havia uma pediatra e uma psiquiatra no plantão que, pres-
sionadas pela possibilidade de ocorrer algum acidente grave 
no atendimento, foram à delegacia mais próxima registrar o 
fechamento do hospital naquele dia. Afastaram-se da rede 
municipal pública de São Paulo mais de mil médicos, apenas 
nos primeiros seis meses deste ano que, somam-se, agora, às 
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mil vagas para médicos disponíveis na rede estadual. Além dos 
salários medíocres, a precariedade da infra-estrutura hospitalar 
explica tamanha evasão. Quatro em cada 10 leitos da rede es-
tadual paulista foram desativados. Um concurso recentemente 
aberto, pela Prefeitura de São Paulo, para remediar a deserção 
dos	profissionais,	teve	apenas	250	candidatos,	dos	quais	só	70	
aceitaram o ingresso no serviço público.

 O Hospital da Universidade de São Paulo, também conhecido 
como Hospital das Clínicas, apresentou, no mês, uma taxa 
de ocupação da ordem de 213% dos 87 leitos do seu setor de 
emergência. Os pacientes morrem de infecção hospitalar, com 
números assustadores: 70% dos mortos autopsiados apresenta-
vam lesões de broncopneumonia adquirida dentro do hospital.

 Os setores de hemodiálise do Hospital das Clínicas, em São 
Paulo, e do Hospital dos Servidores, no Rio de Janeiro, estão 
em séria crise. No de São Paulo, o serviço está praticamente 
desativado. No Rio de Janeiro, houve uma queda no número de 
pacientes atendidos anualmente de 3.500, em 1991, para 2.800, 
em 1993. Segundo o chefe do Setor, isto deveu-se, basicamente, 
à falta de assistência médica desses pacientes. Como o sistema 
segurador privado de saúde não cobre, na sua quase totalidade, 
as despesas de hemodiálise – com exceção de alguns convênios 
de empresas estatais –, o paciente renal que não dispuser de 
50 dólares por sessão, três vezes por semana, para pagar um 
hemodiálise privada, inevitavelmente morrerá em um mês, 
se não contar com a assistência pública e gratuita. É por isto 
que o número de pacientes no Rio de Janeiro diminuiu – eles 
morreram por falta de atendimento.

 É aqui que se desnuda o caráter perverso do modelo que muitos 
defendem como a solução para a problemática da saúde no 
Brasil. A lógica do seguro privado e dos planos de saúde é a 
de não cobrir serviços dispendiosos, como a hemodiálise e os 
atendimentos emergenciais dos prontos socorros. Os pacientes 
destes serviços, mesmo aqueles que possuem seguros privados 
de saúde, serão levados para a rede pública, subsidiando, de 
fato, os custos das empresas seguradoras privadas. Nenhuma 
clínica ou hospital particular, mesmo a maioria das conveniadas 
com o SUS, possui setores de emergência, pois sabe que os 
tratamentos emergenciais são extremamente vultosos.
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 É preocupante que o setor de hemodiálise do Hospital dos 
Servidores do Rio de Janeiro, que há pouco tempo atrás atendia 
cerca de 800 pacientes por mês e possuía 25 máquinas de he-
modiálise funcionando, hoje só atenda 100 pacientes mensais e 
apenas duas máquinas funcionem. No mesmo hospital, o Centro 
de Tratamento Intensivo teve seus leitos reduzidos de 14 para 
cinco,	por	falta	de	equipamentos.	O	aparelho	de	 tomografia	
está quebrado há bastante tempo. Dos 700 leitos disponíveis 
que possuía antes, hoje só restam 200; dos 14 leitos do CTI de 
cirurgias cardíacas, sobraram apenas seis, mas desativados, pois 
os aparelhos respiratórios estão quebrados. Os laboratórios de 
Imunogenética e Hemodinâmica, parados. O HSE já chegou a 
realizar 60 transplantes renais por ano, hoje apenas três.

 Os hospitais públicos sofrem com a desativação de outras uni-
dades hospitalares das regiões próximas, recebendo pacientes 
de outros municípios e até de outros estados. Dos pacientes 
atendidos no Pronto Socorro do Hospital das Clínicas, 50% 
vieram de localidades fora do município de São Paulo; mais 
de mil casos atendidos foram de pacientes vindos de outros 
estados.

 No Rio de Janeiro, a situação é semelhante. Devido ao fecha-
mento do Hospital da Posse, também do INAMPS, em Nova 
Iguaçu, o único grande hospital público da populosa baixada 
fluminense,	além	do	fechamento	da	emergência	do	Hospital	
Getúlio Vargas, estadual, o maior da zona norte da cidade, e 
cuja interdição foi pedida pelos próprios médicos ao Conselho 
Regional de Medicina, o CRM interditou, também, mais 11 
casas de saúde e mais cinco hospitais. Esta interdição deu-se 
com base no que o CRM denomina de interdição ética, ou 
seja, a ausência de condições mínimas para o funcionamento 
regular	 da	profissão	médica.	Tais	medidas	 logo	produziram	
efeitos perversos exponenciais em outras unidades hospitalares. 
No Hospital Municipal Miguel Couto, por exemplo, mais de 
30% dos óbitos na emergência foram de pacientes externos ao 
município. Situação parecida ocorre no outro grande hospital 
municipal, o Souza Aguiar, onde o número de pacientes graves 
de fora do CTI é excessivamente superior aos que lá se encon-
tram.

 A predação do dinheiro da saúde pública não se dá apenas atra-
vés de ações ilícitas. Dá-se, também, através de uma espécie de 
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subsídio enviesado. O Hospital Miguel Couto já recebeu nume-
rosos pacientes transferidos de hospitais privados. O Hospital 
São Lucas, de propriedade da maior seguradora de saúde do 
País, a Golden Cross, já transferiu pacientes inicialmente seus 
para o Miguel Couto. Como estas unidades privadas não dis-
põem e nem se interessam em dispor de unidades emergenciais, 
encaminham seus pacientes às emergências públicas, muitas 
vezes a partir de um diagnóstico no mínimo suspeito sobre o 
que é emergencial ou não. Portanto, o período crítico e mais 
dispendioso com estes pacientes é coberto pelo serviço público. 
Só depois é que os pacientes transferem-se para o conforto das 
clínicas privadas sustentadas pelos convênios e seguros de saú-
de, também privados, que não pagam nada ao serviço público 
de saúde. Inclusive, existem entidades seguradoras particulares 
que, pelo menos até recentemente, não pagavam nem imposto 
de renda. A Golden Cross é uma delas. Tais empresas muitas 
vezes	são	beneficiadas	por	um	esdrúxulo	certificado,	fornecido	
pelo	próprio	governo,	que	as	classifica	como	entidades	sem	fins	
lucrativos, isentando-as do pagamento daquele imposto.

 Enquanto isto, do ponto de vista do discurso político, inúme-
ras corporações sindicais trabalhistas criticam publicamente a 
privatização da assistência sanitária no País e, paradoxalmente, 
oferecem aos seus associados as benesses do incentivo seletivo, 
para usar a expressão de Mancur Olson, de um seguro ou plano 
privado de saúde.

 Esta, muitas vezes, perversa imbricação entre o público e o 
privado impressiona pelo tamanho da sua rede de atuação. As-
sim, dos 7 mil hospitais do país, mais de 5 mil são particulares. 
Entre	estes,	é	verdade,	existem	reais	entidades	filantrópicas	e	
beneficentes	que	atendem	de	graça,	e	razoavelmente	bem,	aos	
seus pacientes públicos. Muitas destas instituições acabaram 
sendo bastante atingidas pelo descalabro governamental. Numa 
estatística antiga constatou-se que estas instituições apresen-
taram uma retração, ao invés de se expandirem. Assim, entre 
1976 e 1990, 200 leitos destas entidades foram desativados. 
Ao contrário do que aconteceu com as unidades hospitalares 
eminentemente	privadas	e	não	filantrópicas,	que	apresentaram	
um aumento de mais de 800 leitos sobre os que já possuíam, 
além do surgimento de novos projetos de construção de hos-
pitais particulares.
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 Por outro lado, 80% dos leitos da rede privada mantêm con-
vênios com o SUS, dele recebendo cerca de 400 milhões de 
dólares mensais (Veja, 18 ago. 1993).

• A magnitude da predação na rede pública de saúde é bem ilus-
trada pelo resultado da auditoria feita, em junho de 1993, no 
antigo INAMPS. Detectaram-se 4.500 cobranças fraudulentas 
de diárias em serviços psiquiátricos: o pagamento de cirurgias 
diversas realizadas pelos vários convênios foi reduzido à meta-
de;	e	o	de	serviços	especiais,	como	o	de	tomografia,	caiu	para	
1/4 (Veja, 18 ago. 1993).

setembro/1993 
• Na nova mudança ministerial efetivada pelo governo Itamar 

Franco, o ex-governador de Goiás, do Partido Popular (PP), 
Henrique Santillo, foi nomeado para o Ministério da Saúde. O 
partido possui 42 deputados na Câmara Federal e, ao nomeá-
-lo ministro, o governo busca consolidar sua aliança com o 
partido no âmbito do legislativo, além de satisfazer ao pesado 
lobby médico presente no meio parlamentar, já que Santillo 
teria conexões com os donos de hospitais, além de ser médico 
(Veja, 1 set. 1993).

Maio/1994 
• Ao transferir a antiga rede do INAMPS do Ministério da Pre-

vidência Social para o Ministério da Saúde, a partir do governo 
Collor e, assim, aprofundando o processo de ruptura do modelo 
de medicina previdenciária, iniciado há pelo menos 60 anos, 
com a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões na 
década de 30, tal transferência não foi acompanhada na mesma 
proporção	pelo	controle	do	financiamento.	Este	continuou	nas	
mãos da Previdência. O orçamento da Seguridade Social que, 
segundo os dispositivos constitucionais vigentes, englobaria os 
da Previdência, Saúde e Assistência Social, não estaria sendo 
cumprido. Se em 1991, de cada 100 cruzeiros arrecadados pela 
Previdência,	60	destinavam-se	ao	financiamento	da	antiga	rede	
do INAMPS, e dos seus hospitais públicos, no ano de 1993 a 
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transferência de recursos foi praticamente igual a zero. Não 
surpreende, portanto, a situação de indigência a que chegou a 
rede de saúde pública hospitalar (Veja, 4 maio 1994).

Junho/1994 
• Uma comissão do próprio Ministério da Saúde descobriu que 

a empresa White Martins, do setor químico, vendia um metro 
cúbico de gás para hospitais privados, ao preço de 9 mil reais. 
O Hospital de Traumato-Ortopedia do Rio de Janeiro, um 
hospital público, teve que desembolsar 19 mil cruzeiros reais 
pela mesma quantidade de gás, mais do que o dobro, portanto. 
A estrutura oligopólica dos fornecedores acaba por majorar os 
preços dos bens e serviços vendidos ao governo. Alegações 
como	 a	 necessidade	 de	 se	 proteger	 da	 inflação	 e	 a	 demora	
de pagamento parecem ocorrer apenas quando o cliente é o 
governo que, diante da premente necessidade por mercado-
rias fornecidas por setores empresariais oligopolizados, acaba 
submetendo-se a uma verdadeira extorsão via preços (Veja, 8 
jun. 1994).

• Já se mencionou que o Brasil é o campeão mundial de cirurgias 
cesarianas, certamente encobrindo uma verdadeira indústria 
destas	cirurgias,	inflacionando	os	custos	dos	serviços	hospita-
lares, principalmente os conveniados, via AIH. Um projeto de 
lei do deputado Eduardo Jorge, do PT paulista, acaba de ser 
aprovado na Câmara Federal. O projeto prevê a obrigatoriedade 
da rede pública de saúde, incluindo os hospitais conveniados, de 
fornecer serviços de laqueadura de trompas gratuitamente. Isto 
porque tais serviços sempre vinham associados com aquelas 
cirurgias. O projeto prevê, também, a gratuidade da vasectomia 
masculina, além de proibir que a esterilização feminina se dê 
após	o	parto,	a	fim	de	evitar	o	aumento	indiscriminado	de	ce-
sarianas. Segundo um antigo levantamento do IBGE, de 1986, 
cerca de 6 milhões de mulheres já haviam sido esterilizadas 
no Brasil via laqueadura de trompas associada às cesarianas, 
de forma ilegal, exorbitando os custos das internações e aten-
dimentos hospitalares, onde uma atividade cirúrgica acaba 
encobrindo outra. Ao legalizar a esterilização feminina fora do 
parto, romper-se-ia tal associação perversa e onerosa, além de 
obrigar os hospitais a se equiparem com modernos aparelhos 
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de laparoscopia, capazes de fazer esterilização sem necessidade 
da cirurgia. O projeto vai agora para o Senado (Veja, 29 jun. 
1994).

• Francisco José de Moura Theophilo é um médico carioca que, 
em 1983, ajudou a organizar o Serviço de Neurocirurgia Fun-
cional e Cirurgia da Dor, no Instituto Nacional do Câncer, no 
Rio de Janeiro. Ao ser indicado, em 1985, no início do governo 
Sarney, assessor da Secretaria de Planejamento do INAMPS, 
segundo relatou agora, defrontou-se com um imenso lobby 
envolvendo a compra de material para neurocirurgia. Segundo 
ele, até equipamentos condenados nos EUA eram vendidos ao 
governo como se fossem modernos. Ao sair, recebeu o apoio 
do então presidente do INAMPS para fundar o departamento 
de neurocirurgia do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação 
Oswaldo Cruz. Com a mudança de governo, deparou-se com a 
falta de recursos e denunciou muitas irregularidades. Acabou 
sendo	destituído.	Segundo	sua	experiência,	ele	mesmo	afirma:	

[...]Fala-se no mundo todo em sistemas de saúde e política de saú-
de	que	pressupõem,	por	definição,	complexidade	organizacional,	
objetivos sociais, estratégias de execução e análise evolutiva para 
eventuais correções de curso [...]No Brasil, não temos sistema 
nem	política	de	saúde.	Não	há	objetivo	definido,	por	isso	é	fácil	
esquecê-los. Há uma complexidade desorganizacional [grifo 
nosso] que atende a outros interesses. Centenas de estratégias 
de execução são realizadas em microuniversos isolados, mas 
não para formar um todo coerente, acabam an ta go ni zan do-se 
e anulando-se. 

 As declarações e o testemunho acima evidenciam que o proces-
so de predação na saúde, além de vir de longa data, decorre de 
um formato operacional praticamente inal te  ra do ao longo do 
tempo.	Este	formato	de	microuniversos	isolados	não	significa,	
porém, uma competição ocorrendo no processo de venda de 
bens e serviços privados aos governos, mas sim que o processo 
é fechado e oligopolizado nos diversos níveis de agregação 
decisória e política, indo desde as macrodecisões federais e 
ministeriais, passando pelas decisões estaduais e municipais e 
das suas secretarias executivas, até as decisões que ocorrem na 
ponta dos serviços, nas unidades ambulatoriais e hospitalares. 
Em	outras	palavras,	uma	pequena	firma	fabricante	de	serin-
gas que as vende a diversos hospitais conveniados, quando 
se mantém como fornecedora única e privilegiada, dentro de 
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uma microrregião, comporta-se como um oligopólio, pelo 
menos.	Participar	de	licitações	ritualísticas	apenas	confirma	a	
regra da oligopolização, pois aquelas não são necessariamente 
empecilhos para se tornar um fornecedor privilegiado (Veja, 
29 jun. 1994).

Julho/1994 
•	 Um	conflito	 no	 escritório	 regional	 do	 INAMPS	do	Rio	 de	

Janeiro acabou por envolver o seu coordenador, o médico Au-
gusto Franco, irmão do presidente da República, em denúncias 
de irregularidades. Augusto Franco, no dia 28/06, resolveu 
demitir o diretor do Hospital Geral de Jacarepaguá, José 
Maria Manso, por este ter-se recusado a receber uma remessa 
de remédios enviada a partir do escritório regional, embora o 
hospital estivesse sem estoques. Os funcionários do hospital 
acusaram Augusto Franco de ter autorizado a direção regional 
do INAMPS a adquirir aqueles medicamentos de forma irregu-
lar. Tal autorização referia-se à compra de 360 mil dólares de 
remédios através de carta-convite, sem abertura de licitação ou 
concorrência pública. Segundo as normas vigentes, a dispensa 
da concorrência só poderia ocorrer em compras de até 17 mil 
dólares.

	 O	 diretor	 do	HGJ	 afirma	 ter	 recusado	 a	 remessa	 temendo	
envolver-se na irregularidade, ao passo que o coordenador 
acusou-o de incompetência administrativa. O Ministério abriu 
sindicância, e o coordenador afastou-se do cargo, até que se 
findasse	a	auditoria.	No	dia	4	de	 julho,	uma	semana	depois	
de haver eclodido a denúncia, a emergência do hospital foi 
fechada por falta de medicamentos, deixando 600 pessoas sem 
atendimento.

	 Augusto	Franco	defende-se	afirmando	que	a	autorização	da	
compra deveu-se à urgência de suprir o hospital. Segundo outras 
alegações ventiladas na imprensa, o diretor demitido teria sido 
nomeado pelo atual ministro da Saúde, Henrique Santillo, sem 
o aval do coordenador.

	 Este	episódio	reflete	o	caráter	do	microcosmo	clientelista	da	
predação e a pessoalidade nas decisões na Saúde pública. Poder-
-se-ia indagar se haveria a denúncia, caso o diretor do hospital 
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pertencesse ao grupo do coordenador e não ao do ministro e 
ainda, caso o coordenador não fosse o irmão do presidente da 
República (Veja, 6 jul. 1994).

Agosto/1990 
• Mais uma notícia sobre as precárias condições no serviço pú-

blico hospitalar: é sobre o Pronto Socorro do Hospital das Clí-
nicas, da Universidade de São Paulo. Colocou-se, agora, uma 
placa na entrada do Pronto Socorro, informando-se a lotação 
esgotada do mesmo, o número de pacientes e a falta de leitos, 
alterando-se a estatística a cada dia, naturalmente como uma 
forma de protesto silencioso. Segundo o médico Dario Birolini, 
titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medici-
na da USP, a morte que ronda o Pronto Socorro enquadra-se 
naquilo que ele denomina de morte administrativa. A morte 
administrativa, que segundo o professor chega a alcançar 40% 
dos óbitos naquele hospital, refere-se às mortes ocorridas em 
decorrência da falta de medicamentos, aparelhos, leitos, vagas 
na UTI, indispensáveis num momento estratégico do atendi-
mento. Segundo o médico, tal modalidade seria, hoje, uma das 
maiores causas de morte no Brasil (Veja, 3 ago. 1994).

setembro/1994
 Sabe-se, agora, que a demissão de Aurélio Nonô Valença, 

da	 chefia	da	Secretaria	do	Orçamento	Federal,	 ocorrida	 em	
18	de	outubro	de	1993,	envolveu	um	conflito	de	orientações	
na equipe econômica do governo Itamar Franco, dentro do 
Ministério Fernando Henrique Cardoso. O compromisso de 
zerar	o	déficit	público,	concomitantemente	com	a	ausência	de	
Orçamento – o Orçamento de 94, que deveria ter sido votado 
até 31 de agosto de 1993, não havia sido ainda aprovado até o 
segundo semestre de 1994 – induziu o governo a utilizar-se de 
23 medidas provisórias para fazer e desfazer créditos, alguns 
extraordinários, além de reeditá-las inúmeras vezes, sempre 
em nome da urgência, atropelando as decisões parlamentares.
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 Os conflitos entre a assessoria econômica e o secretário 
deveram-se, principalmente, às divergências a respeito do uso 
de	recursos	considerados	inflacionários	segundo	a	opinião	da	
equipe econômica, e à violação da lei orçamentária, ainda não 
aprovada, por medidas provisórias, o que indignava o secretá-
rio. A crise na área da Saúde teria se prolongado e se ampliado 
a partir do momento em que as despesas com o Ministério da 
Saúde, principalmente com relação ao pagamento dos hospi-
tais, que já estavam previstas na lei orçamentária, não foram 
autorizadas pelo Ministério do Planejamento (ministro Alexis 
Stepanenko) que, acompanhando os pareceres da assessoria 
econômica (Edmar Bacha), alegava que a correção monetária 
dos	recursos	do	Tesouro,	no	Banco	Central,	era	inflacionária.

 Se isto é verdade, por que então teria sido estipulado no Or-
çamento da União a correção monetária das dotações? Isto 
demonstra	mais	uma	vez	o	caráter	ficcional	do	Orçamento.	O	
Orçamento de 1994 foi alterado profundamente duas vezes, 
uma em dezembro de 1993 e outra em maio de 94. Sofreu, 
ainda,	três	alterações	parciais	mas	significativas,	duas	em	ju-
nho e uma em julho deste ano. Isto sem contar as 23 medidas 
provisórias para a abertura de créditos extraordinários mencio-
nadas acima. A despeito disto, as despesas com a Saúde foram 
atrasadas deliberadamente (Veja, 29 set. 1994).

Outubro/1994 
• Tanto Luiz Inácio Lula da Silva como Fernando Henrique 

Cardoso	 afirmam,	 em	 seus	 discursos	 de	 campanha	 para	 a	
presidência da República – a eleição do primeiro turno ocorre 
dia 03 de outubro de 1994 – que as suas prioridades serão a 
educação e a saúde. Comum aos dois discursos, é a ênfase  no 
combate às fraudes e à corrupção, além de mudanças nas formas 
de gerenciamento nas políticas sociais. Ambos, também, não 
explicitam	alterações	significativas	no	formato	institucional	no	
SUS. Apenas avisam que irão aplicar na área 150 dólares per 
capita – no caso de Lula, ao passo que Cardoso aplicaria, no 
mínimo, 80 reais (Veja, 5 out. 1994).

• Em 3 de outubro, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 
coligação com o PFL, é eleito presidente da República, no pri-
meiro turno das eleições, perdendo apenas em dois estados para 
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Lula: Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Lula, candidato do 
PT e de uma coligação de esquerda, também venceu na região 
industrial da grande São Paulo, conhecida como ABC, berço 
do PT, além de ganhar em cinco capitais. Cardoso, por sua vez, 
venceu em todas as classes sociais, embora proporcionalmente 
seus votos diminuissem à medida que caía a renda do eleitor 
(Veja, 26 out. 1994).

Novembro/1994 
• Outra modalidade de atendimento hospitalar tem surgido no 

interior do País, principalmente nos estados do Sul e Sudeste. 
Trata-se de uma idéia bastante original, baseada num critério 
econômico. Estudos do Ministério da Saúde demonstram que 
a viabilidade econômica para se manter um hospital é este 
possuir, no mínimo, 50 leitos, para uma população de 50 mil 
habitantes. Como muitas pequenas cidades interioranas não 
possuem esta população, manter nelas um hospital bem equi-
pado, com centro cirúrgico e unidade de tratamento intensivo, 
seria antieconômico para as prefeituras destes municípios. Daí o 
surgimento do Consórcio Intermunicipal de Saúde, que consiste 
na agregação orçamentária e acordo político entre prefeituras de 
pequenas cidades próximas, quando se escolhe uma delas para a 
localização da unidade hospitalar. Os membros do consórcio, as 
prefeituras, assumem conjuntamente as despesas com médicos, 
enfermeiras, funcionários administrativos e equipamentos, para 
atender a população de todos os municípios consorciados.

 O ministro da Saúde, Henrique Santillo, mostrou-se entusias-
mado com estes consórcios que, a partir de uma experiência 
surgida há 10 anos, no interior de São Paulo, reúnem hoje 120 
cidades das regiões Sul e Sudeste, atendendo a 3 milhões de 
pessoas. Tais consórcios já estão registrados no Ministério da 
Saúde e existem vários em implantação.

 Embora o mecanismo seja descentralizador e até racional do 
ponto	de	vista	do	atendimento	hospitalar,	deve-se	ficar	atento,	
tanto para a natureza jurídica da unidade dos serviços, como 
para o tipo de inserção que se pretende junto ao SUS. Isto 
pode ser uma maneira de, na verdade, agregar populações para 
obter repasses maiores sem custos adicionais, o que não deixa 
de ser uma predação bastante disfarçada. Ora, se as unidades 
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forem custeadas apenas pelos municípios, sem a concorrência 
do SUS, deve-se aplaudir a real iniciativa de descentralização. 
Agora, se for mais um mecanismo para facilitar o acesso aos 
repasses, nenhuma contribuição trará para alterar o formato 
repassador vigente. O regime jurídico da unidade hospitalar ou 
do consórcio mantenedor também é uma questão extremamente 
relevante. Sabe-se que fundações de direito privado existem 
várias espalhadas pelo interior dirigindo hospitais que recebem, 
além de AIHs e UCAs do SUS, verbas e repasses das prefei-
turas. Aqui insinua-se um formato oligopolizado de prestação 
de serviços médicos já sobejamente conhecido (Veja, 2 nov. 
1994). 

• Sabe-se que o Fundo Social de Emergência (FSE), criado no 
ano de 1994, através de emenda constitucional, com o objetivo 
de equilibrar as contas públicas, dentro das metas do Plano 
Real, é constituído pela retenção, pelo Tesouro, de 20% de 
todos os impostos e contribuições, inclusive da receita própria 
da	Previdência	Social.	Até	o	final	do	ano,	a	Receita	Federal	
estima arrecadar 85,5 bilhões de dólares, oriundos dos seguintes 
impostos e contribuições:

  Previdência: 27,6% 
  Imposto de Renda Pessoa Física: 15,2% 
  Imposto sobre Produtos Industrializados: 11,5% 
  Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS): 11,2% 
  Imposto de Renda Pessoa Jurídica: 6,4% 
  Programa de Integração Social – PIS: 6,2% 
  Imposto sobre Movimentação Financeira (IPMF): 5,5%
  Contribuição sobre o Lucro: 4,9%
  Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): 4,6%
  Imposto sobre Importações - II: 2,7%
  Outros: 4,0%
	 Isto	significa	que,	a	princípio,	o	FSE	disporia	de	17,1	bilhões	

de dólares para serem aplicados exclusivamente na área  social. 
 Poderia ser muito mais recursos, não fosse a magnitude da 

sonegação que ocorre, principalmente, em relação às empresas 
que não recolhem à Previdência, não pagam IPI, PIS e COFINS. 

 Um estudo da Coordenadoria da Receita Federal demonstra 
que, para cada real arrecadado do PIS, 30 centavos (30%) dei-
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xam de ser recolhidos; no IPI, cerca de 60% de sonegação. No 
caso do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, a sonegação alcança 
140%, ou seja, para cada real arrecadado por este imposto, um 
real	e	quarenta	centavos	são	sonegados.	A	sonegação	fiscal	re-
percute, assim, diretamente na área social. Sabe-se que o PIS/
PASEP	financia	o	FAT	e	o	seguro-desemprego;	o	COFINS e a 
Contribuição sobre o Lucro, programas de saneamento básico, 
assistenciais e educacionais (merenda escolar), e previdenci-
ários, além de repasse maior para o Ministério da Saúde. Não 
bastasse a sonegação nas Contribuições Sociais, setores da 
área de Saúde denunciam que o FSE não estaria repassando o 
dinheiro que lhe caberia, ao mesmo tempo em que gasta em 
outras áreas que não as de Seguridade Social – previdência, 
saúde, assistência (Veja, 5 nov. 1994).

• O presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, anuncia o 
nome de Adib Jatene, para o Ministério da Saúde, cargo que 
já ocupou, em substituição a Alceni Guerra, nos últimos meses 
do governo Collor (Veja, 14 dez. 1994).
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Anexo 2

lista de outras irregularidades e  
ações predatórias no sus  
Governo Collor (1990-1992)

Irregularidades e predação no sus/INAMPs  
e em suas secretarias 
Além das denúncias envolvendo empreiteiras em irregularidades 
nas	licitações	relativas	aos	financiamentos	do	Ministério	da	Saúde	
para a construção de hospitais, mencionadas anteriormente, a lista 
teve seqüência:
• Os 28 hospitais em construção pelo Ministério da Saúde, 

em vários estados, principalmente em municípios da Bahia, 
Paraná e Minas Gerais, estariam lesando os cofres públicos, 
somente em 1991, em cerca de 300 milhões de dólares, devido 
ao superfaturamento de compras de material e contratação de 
empreiteiras. Os custos médios de cada unidade hospitalar 
estariam 100% mais caros. A denúncia foi feita pelo deputado 
federal Luiz Roberto Ponte (PMDB/Rio Grande do Sul) à Co-
missão de Finanças da Câmara de Deputados que, na ocasião, 
estava tomando depoimentos e explicações do ministro Alceni 
Guerra sobre ocorrências ilícitas em seu ministério. Ponte é 
empreiteiro e integrante da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção e, em várias ocasiões, denunciou os negócios do 
setor com o governo. Não obstante, sua empresa venceu a con-
corrência para construção dos CIACs no Rio Grande do Sul. Na 
denúncia, Ponte mencionou que, embora o Tribunal de Contas 
tenha considerado irregulares muitas daquelas concorrências, 
as obras não foram canceladas. 

• Através da Medida Provisória 301, o governo transferiu, na 
forma de empréstimo, 220 bilhões de cruzeiros (cerca de 240 
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milhões de dólares) do FAT, destinado a cobrir o seguro-desem-
prego, para o pagamento da dívida do SUS com os hospitais 
conveniados, ao mesmo tempo em que parte do orçamento do 
SUS era desviado para o projeto dos CIACs.

• O SUS/INAMPS teria comprado, sem licitação, usinas de oxi-
gênio de uma empresa, a Ferri Associados, cujo proprietário era 
primo do diretor do SUS e da Secretaria de Assistência Médica 
do INAMPS, Carlos Alberto Ferri. A denúncia, na verdade, 
traz dos bastidores informações de que a White Martins, a 
maior fornecedora de oxigênio da rede, estaria interessada em 
bombardear a venda. Ferri se demitiu da Secretaria, no dia 12 
de dezembro de 1991, em decorrência desta denúncia, embora 
a auditoria interna do Ministério o tivesse inocentado.

• Segundo o Relatório de Auditoria e Tomada de Contas do Exer-
cício de 1990, de três auditores do Tesouro Nacional, lotados 
no Ministério da Saúde, a gestão naquele ano apresentou as 
seguintes irregularidades:

 – Contratação de cinco empresas, sem licitação, com base 
nos critérios de urgência e notória competência.

	 –	 Nomeação,	para	cargos	de	confiança	no	Ministério	da	Saú-
de, de várias pessoas cuja procedência seria de empresas 
contratadas pelo órgão sem licitação. 

 – Pessoas não-pertencentes aos quadros do Ministério da Saú-
de teriam tido suas despesas de alimentação e hospedagem 
pagas com verbas públicas. Além disso, pagaram-se diárias 
a	assessores	em	finais	de	semana	e	feriados.

 – Ocorrência de duplo pagamento de diárias e de hospeda-
gem	a	empregados	de	firmas	contratadas	pelo	Ministério	
da Saúde, uma vez que nos contratos já estavam incluídas 
tais despesas.

 – Gastos de hospedagem concentrados em um único hotel de 
Brasília, Distrito Federal, contratado sem licitação. 

• O ex-secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, Elmo 
Bertinetti, denunciou um credenciamento irregular junto ao 
SUS, o do Instituto Neuropsiquiátrico de Cuiabá. O credencia-
mento teria contrariado um parecer do Conselho Estadual de 
Saúde, além do fato suspeito de o Instituto ser de propriedade, 
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segundo o ex-secretário, de um paranaense correligionário do 
ministro, Marco Antônio Mendonça. O credenciamento teria 
ocorrido, também, logo após o fechamento, pelo governador 
Jaime Campos, do PFL, da única unidade psiquiátrica pública 
da cidade de Cuiabá, o Hospital Adauto Botelho, sob a alegação 
de necessidade de reforma. Desse modo, o Instituto tornou-se 
o único hospital psiquiátrico do município apto a ser o recep-
tor dos pagamentos das AIHs por este tipo de atendimento 
médico. O Instituto teria recebido, também, as quotas que 
caberiam ao Hospital Adauto Botelho. Ainda, segundo relato 
do ex-secretário, ele teria sido pressionado pelo coordenador 
do SUS naquela ocasião, Carlos Ferri – na verdade Ferri era 
o diretor e o secretário de Assistência Médica do SUS, que 
se demitiu quando o acusaram de favorecer uma empresa de 
um parente na compra, pelo SUS, de material hospitalar – a 
reservar 200 AIHs para o Instituto Neuropsiquiátrico, quando 
Elmo	Bertinetti,	em	fins	de	1990,	tentava	conseguir	mais	2	mil	
AIHs para o seu estado. 

Irregularidades e predação  
na Fundação Nacional de saúde (FuNAsA) 

• A FUNASA teria realizado, nos últimos quatro anos (1988-
1991), 323 compras sem licitação.

• Segundo denúncias do deputado federal José Dirceu (PT/São 
Paulo), eram também suspeitas as compras, ocorridas entre 
setembro e novembro de 1991, de 45 mil jalecos, 45 mil pares 
de tênis, 22.500 mochilas, além da mesma quantidade de este-
toscópios,	esfignomanômetros	e	balanças	pediátricas.	Alguns	
destes pacotes, além do superfaturamento de preços, apresen-
tavam direcionamento nas licitações, através de exigências 
técnicas que só os vencedores sabiam. Estima-se que algumas 
destas compras, se efetivadas (e algumas foram), inclusive as 
destinadas ao programa de combate à cólera, teriam lesado os 
cofres públicos em mais de 1,5 bilhão de cruzeiros (cerca de 
1,6 milhão de dólares), segundo a seguinte tabela:
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preços superfaturados

Produtos Firma vencedora Prejuízo ao erário 
(Em 1.000Cr$)

Bicicletas Lojas do Pedro 1.030.000,00
Guarda-chuvas Casa Cirúrgica 112.000,00
Cama, maca, suportes, 
vasos e lençóis Diana Paolucci 211.000,00

Nebulizadores Control Technical 157.000,00
Mochilas Lona Helvética 75.000,00
total 1.585.000,00
Fonte: Jornal do Brasil, 7 dez. 1991, p. 8

 Algumas destas compras foram realizadas através da CEME. 
O absurdo ocorrido na compra das mochilas, apenas a título 
de	exemplo,	deveu-se	em	ter	sido	baseada,	segundo	justifica-
tivas de dentro do próprio Ministério, num erro de redação na 
proposta	apresentada	pela	firma	vencedora,	a	Lona	Helvética,	
quando ela teria omitido a palavra úteis no prazo estipulado 
pelo edital que dizia 30 dias úteis, superando, assim, as demais 
concorrentes na questão do prazo de entrega.

• A FUNASA adquiriu, em setembro de 1991, sem licitação, 20 
mil	filtros	de	água	da	Lojas	do	Pedro	e,	em	novembro,	adquiriu	
mais	40	mil	filtros,	agora	de	quatro	empresas	paulistas	de	cerâ-
mica. Em ambas as compras os preços estariam superfaturados 
em mais de 50% em relação ao mercado varejista.

• O deputado federal José Cicote (PT/São Paulo) entrou com 
uma ação na Justiça Federal, denunciando a compra de 168 
termonebulizadores pela FUNASA, a preços superfaturados.

• Seringas para serem usadas nas campanhas de vacinação, de 
1991 foram compradas de uma empresa do Paraná, a Benckton 
& Dickson, por 500 mil dólares, com licitação mas, segundo 
alguns concorrentes, através da prática de dumping. O mais 
grave foi que, no ano anterior, a FUNASA adquiriu desta 
mesma empresa, agora sem licitação, 125 milhões de seringas 
pagando, nesta ocasião, um preço muito mais caro do que o 
de 1991. Quem estabelecera o contacto com a Benckton & Di-
ckson, representante de uma multinacional, fora Luiz Romero 
Farias, irmão de Paulo César Farias, que, em 1990, ainda era 
o secretário-executivo do Ministério.
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• A Superintendência de Campanha de Saúde Pública – SUCAM 
– agora na FUNASA, comprou, sem licitação, da empresa 
Brasvit Comércio Importação e Exportação, 100 mil litros do 
in seticida importado Malathion, pagando o equivalente a 12 
dó lares o litro, em fevereiro de 1991. Ainda neste mês, a  mesma 
SUCAM teria comprado, diretamente do exterior, o  mesmo 
produto, a 5,42 dólares o litro, ou seja, por menos da metade 
do preço da primeira compra. O argumento da SUCAM, em 
relação à compra da Brasvit, era a urgência pois aquela  empresa 
era a única a dispor daquele produto, no momento, no  mercado. 
Já	o	diretor	da	empresa,	Altineu	Coutinho,	justificou	a	diferen	ça	
de preços devido à incidência de impostos no seu produto, o 
que não aconteceria com a importação direta pelo governo.

• A Indústria Química Internacional (ICI), uma das maiores 
fornecedoras de produtos químicos para a FUNASA, que 
havia vendido à fundação 30 toneladas do inseticida Icon, de 
agosto a dezembro de 1991, por 3 milhões de dólares, teria 
patrocinado parte de uma viagem de Nelson Emílio Marques, 
vice-presidente da FUNASA, à sede da empresa, em Lon-
dres, gastando 15 mil dólares. A gentileza da ICI para com o 
vice-presidente teria ocorrido pelo fato de que a quantidade 
original demandada de inseticida, que seria usado no combate 
à dengue no município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, 
seria de apenas 3 toneladas, ou 300 mil dólares. Marques teria 
propiciado o aumento da encomenda sem necessidade, apenas 
para favorecer a empresa.

• A Coordenação Regional da FUNASA, no Distrito Federal, 
comprou,	sem	licitação,	um	sistema	telefônico	da	firma	Plantel	
S.A., ao preço de Cr$ 24,14 milhões, quando sistema semelhan-
te poderia ter sido adquirido por 15,31 milhões de cruzeiros, 
um preço 36% menor no mercado. Houve denúncias de que a 
compra	teria	sido	dirigida	através	da	especificação	da	marca	
pretendida, o que seria proibido pela lei das licitações.

• O relatório da auditoria interna, solicitada pela ex-presidente 
da FUNASA, Isabel Stefano, um pouco antes de ser demitida, 
continha informações que não constaram da auditoria pedida 
logo depois, por Alceni Guerra, quando Collor interferiu no 
Ministério. Entre aquelas informações, estavam a de que a 
FUNASA havia adquirido três autoclaves de esterilização da 
firma	Interlab,	a	preços	superfaturados,	quase	70%	maiores do 
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que o mesmo tipo de produto disponível no mercado, além do 
fato de terem sido adquiridos sem licitação, com a tradicional 
justificativa:	emergência.	Além	disso,	compraram-se	por	preços	
também superfaturados, seis provetas de 1.000 ml e uma estufa 
bacteriológica da empresa Riolab. Outras compras ocorreram 
mediante carta-convite – um instrumento muito comum quando 
se quer desconsiderar licitações –, o que revelou direcionamen-
to a determinados clientes. 

Irregularidades e predação  
na Central de  Medicamentos (CEME) 
• No relatório aprovado em 17 de outubro de 1991, o ministro 

José Antônio Barreto de Macedo, do Tribuna de Contas da 
União, acusou a CEME de gastos excessivos em compras super-
faturadas. Segundo o relatório, além disso, em 1990, a CEME 
aplicou apenas 58% do seu orçamento em suas funções típicas: 
produção e aquisição de medicamentos para distribuir à rede 
do SUS. Cerca de 11 milhões de dólares, que correspondiam 
a 34% do seu orçamento total, foram aplicados no mercado 
financeiro.	

• A CEME comprou 748 carros, sem licitação, em março de 1991, 
para a FUNASA. As compras foram feitas na Volkswagen, 
Toyota e General Motors, pagando-se os lotes antes mesmo 
da assinatura do contrato. Os contratos foram assinados pelo 
ex-presidente da CEME, Antonio Carlos Alves dos Santos, 
exonerado em outubro de 1991, e pelo seu interino, Mário 
Frederico Carneiro Cilento (exonerado na mesma ocasião). 
Em dezembro, os dois permaneciam trabalhando no Ministério 
da Saúde. As compras, no entanto, teriam sido efetivadas por 
intermédio	do	diretor	de	administração	e	finanças	da	CEME,	
Luiz Fernando Ribeiro Gonçalves, alagoano como o secretário-
-executivo do Ministério, Luiz Romero Farias.

 Os veículos comprados em março, dos quais muitos seriam 
usados no combate à epidemia de dengue, dois meses depois 
ainda não haviam sido utilizados, sob a alegação, pela FUNA-
SA, de entraves burocráticos.

• A CEME comprou, a partir de uma concorrência realizada 
em dezembro de 1990, 479.455 caixas de sal de reidratação 
oral, sendo que, desse total, 407.170 foram adquiridas dos la-
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boratórios privados INAF (309.839) e IQC (97.341). Apenas 
72.275	caixas	provinham	de	compras	em	laboratórios	oficiais	
(IQUEGO, LAFEPE e FURP). A capacidade de produção anual 
destes laboratórios do governo é de 400 mil caixas, com preços 
50% inferiores aos dos laboratórios privados. Além disso, a 
empresa que vencera a concorrência, a Laboratórios INAF, 
apresentou um custo unitário de Cr$ 12.344,00 por caixa. A 
segunda colocada, a Instituto Químico de Campinas (IQC), 
propôs Cr$ 20.000,00 por caixa. Após ter comprado 90 mil 
caixas da INAF, a CEME, pouco tempo depois, comprou quase 
100 mil caixas da IQC por Cr$ 19.794,11 cada, portanto um 
preço bem mais acima do que foi pago à primeira colocada. 
Os contratos foram assinados por Antônio Carlos dos Santos 
(exonerado da presidência da CEME ) e por Luiz Fernando 
Ribeiro Gonçalves, também um dos responsáveis pela compra 
dos 748 veículos da CEME, em março de 1991.

• A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB/Rio de Janeiro) 
e o senador Almir Gabriel (PSDB/Pará) encaminharam, no 
segundo semestre de 1991, um pedido de instalação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a CEME. O motivo 
era denúncias sobre irregularidades na compra de medicamen-
tos e na produção e comercialização de sangue. Neste caso, a 
deputada	afirmava	que	50%	do	sangue	distribuído	pela	CEME	
não era submetido a teste de AIDS. 

Irregularidades e predação  
no Instituto Nacional de Nutrição (INAN)
• O INAN distribuiu 45 toneladas de alimentos deteriorados, em 

Santa Catarina, à população de baixa renda, em 1991, segundo 
denúncia da deputada Luci Chomaski (PT/Santa Catarina) e 
laudo da Saúde Pública. A distribuição pertence ao programa 
do INAN de alimentação suplementar a gestantes, nutrizes e 
crianças de até dois anos e oito meses. Constatou-se ausência 
do prazo de validade na embalagem dos alimentos, além de 
restos de insetos, larvas, fungos etc., segundo a Vigilância 
Sanitária da Secretaria de Saúde daquele estado e a Câmara de 
Vereadores do município de Xanxerê, onde parte dos alimentos 
fora distribuída.
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• O Ministério da Saúde e o INAN, junto ao Ministério da 
Agricultura, compraram arroz e feijão, por 1,2 bilhão de cru-
zeiros, superfaturando mais de 150 milhões de cruzeiros. Caso 
semelhante aconteceu com a compra, pelo INAN, de 8,4 mil 
toneladas de feijão de qualidade inferior, mas a preço do de 
primeira qualidade. O mesmo aconteceu na compra de leite em 
pó e macarrão. 

Fontes: O Globo, edições de 5/12/1991, p. 3; 6/12/1991,p. 4; 
7/12/1991, p. 3; 8/12/1991, p. 3; 9/12/1991, p. 3; 10/12/191,  
p. 3; 11/12/1991, p. 3; 5/1/1992, p. 4; 6/1/1992, p. 4;  
7/1/1992, p. 3; 9/1/1992, p. 8; 24/1/1992, p. 4; 28/3/1992, p. 5; 
Jornal do Brasil, edições de 6/12/1991, p. 4; 7/12/1991, p. 8; 
8/12/1991, p. 8 e 13; 11/12/1991, p. 3 e 7; 12/12/1991, p. 8;  
22/1/1992, p. 5; 23/1/1992; Anexo-Cronologia, dezem-
bro/1991.
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Anexo 3

lista de irregularidades no sistema Único de 
saúde nos estados durante os governos Collor e 
Itamar Franco (1991-1993)

A geografia de uma doença
Amapá
A auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou 
desvios nos recursos de um convênio celebrado com a Secretaria 
Estadual de Saúde para implementar o sistema de Saúde neste 
estado. A auditoria do Ministério da Saúde encontrou irregulari-
dades em um hospital (Hospital Escola São Camilo e São Luiz), 
que apresentou manipulação de tabela, prontuários incompletos 
e cobrança indevida de exames.
Alagoas
Além da centralização dos recursos das AIHs e UCAs na Funda-
ção Governador Lamenha Filho, denunciada como irregular pelo 
Sindicato dos Médicos, houve casos de superfaturamento das obras 
do Hospital Geral de Maceió e um contrato sem licitação para 
um posto de saúde em Penedo. Os hospitais Pedro Albuquerque 
e Santa Maria, ambos de propriedade do deputado federal eleito 
pelo PP, Talvane Albuquerque, apresentaram excesso de AIHs em 
50% e 30%, respectivamente. Os pacientes iam para casa, mas 
os hospitais cobravam a internação. A auditoria do Ministério da 
Saúde encontrou irregularidades variadas em 10 hospitais.
bahia
Em 1991, foram feitas obras superfaturadas em Urucuça, Santo 
Antônio Jesus, Nilo Peçanha, Coração de Maria e Una, segun-
do apurou o TCU. As irregularidades ocorreram em 1991. O 
INAMPS, na época, apenas decidiu suspender os repasses. A 
auditoria encontrou manipulação de tabela em 11 hospitais.
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Mato grosso do sul
O TCU encontrou uma obra paralisada desde fevereiro de 1992 
na cidade de Camapuã. Os recursos para a conclusão da obra já 
haviam sido totalmente liberados.
Minas Gerais
O TCU descobriu que a Secretaria Estadual de Saúde utilizou di-
nheiro de cobertura ambulatorial para comprar 17 caminhonetas, 
34 Gols e 54 Paratis, embora o SUS tivesse adquirido uma frota 
nova na mesma época. O TCU encontrou também boletins de 
viagem preenchidos de maneira incorreta, o que impossibilitava 
saber se elas efetivamente ocorreram. Em Governador Valadares, o 
Ministério encontrou uma licitação direcionada para favorecer uma 
empresa chamada Cojan Engenharia S.A.. A auditoria encontrou 
27 hospitais com irregularidades.
rio de janeiro
A auditoria encontrou irregularidades em 18 hospitais. Na pre-
feitura de Nova Iguaçu, foram encontradas diversas fraudes. Os 
faturamentos apresentados pelos hospitais não conferiam com 
os registros da Secretaria Municipal de Saúde. O dinheiro era 
aplicado	no	mercado	financeiro,	embora	os	hospitais	e	postos	de	
saúde	estivessem	deficitários.
espírito santo
Em 1993, foram denunciadas irregularidades envolvendo a Secre-
taria de Saúde do Estado e o Hospital Santa Casa de Misericórdia 
de Cachoeiro do Itapemirim. O TCU investiga também fraudes 
praticadas no preenchimento de AIHs. A auditoria do Ministério 
da Saúde encontrou irregularidades e pediu o ressarcimento das 
despesas indevidas a quatro hospitais.
pernambuco
O TCU solicitou ao ex-prefeito do município de Abreu e Lima, 
Severino Correia Gaston, que devolvesse recursos desviados. O 
dinheiro do SUS deveria ser utilizado para a construção de um hos-
pital e uma maternidade. Até a conclusão da CPI, a representação 
do Ministério da Saúde naquele estado não havia encaminhado o 
relatório das auditorias.
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sergipe
A auditoria encontrou irregularidades em cinco hospitais. Havia 
parteiras trabalhando na Associação de Caridade São Vicente 
de Paula, em Aracaju. Na Maternidade Hildete Falcão (Hospital 
Universitário de Aracaju), 76% das AIHs eram para curetagem 
pós-parto, mas apenas 25% dos partos haviam sido normais.
Maranhão
Neste estado, foi montada uma caixinha em que 15,5% do fatura-
mento dos hospitais da rede pública era  repassado à Secretaria de 
Saúde em cheques ao portador, devidamente registrados por José 
Ricardo Barbosa da Silva, da Divisão de Supervisão Hospitalar 
do estado. O Ministério da Saúde encontrou erros e pediu ressar-
cimento das despesas realizadas indevidamente a quatro hospitais. 
A CPI propôs o afastamento do chefe da Divisão de Auditoria da 
re presentação do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Giusti 
Souza, e seu adjunto, João Hernani Ribeiro Serra. Além de não 
aparecerem	para	trabalhar,	dificultaram	o	trabalho	de	investigação	
da Polícia Federal. A Policlínica Pinheirense recebeu AIHs quando 
nem existia. Em seu lugar, havia o Hotel Sol e Sombra. Foram 
detectadas irregularidades em 18 hospitais.
paraná
Auditoria do INAMPS encontrou irregularidades em 43 hospitais, 
a maior parte por manipulação de tabela.
são paulo
Encontradas irregularidades em 17 hospitais. A Secretaria Estadual 
de Saúde não admitiu o trabalho dos auditores. O TCU investigou 
um convênio entre o INAMPS e a Santa Casa de Praia Grande, em 
São Paulo, em 1991. Não houve indício do trânsito desse dinheiro 
na	Santa	Casa.	A	prestação	foi	feita	com	duas	notas	fiscais	de	uma	
empresa chamada Tex Model, para compra de 6 mil metros de 
poliéster. No endereço da nota, nunca funcionou nenhuma loja 
de tecidos
tocantins
Apuradas irregularidades em cinco hospitais. A auditoria do Mi-
nistério da Saúde descobriu que os recursos para a construção dos 
hospitais de Palmas e Porto Nacional foram desviados, aplicados 
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no	mercado	financeiro	e	o	rendimento	creditado	em	outras	contas	
do governo. As verbas liberadas permitiram a construção de 19,8% 
das obras, mas só 3% haviam sido executados.
distrito Federal
O TCU investiga irregularidades nas despesas de construção do 
Hospital da Vila Paranoá.
rondônia
O TCU investiga superfaturamento nos preços da construção do 
Hospital Municipal de Cacoal.
Acre
A auditoria do INAMPS solicitou ressarcimento por inexistência 
de laudo para emissão de AIH no Hospital Infantil Iolanda Costa 
e Silva. Rasura nas AIHs da Santa Casa de Misericórdia. Diag-
nóstico incompatível com ato cirúrgico no Pronto Socorro Joana 
Benício de Souza.
Mato grosso
Irregularidades foram apuradas em cinco hospitais. Há denúncias 
não-apuradas pela CPI de que o Hospital e Maternidade Laura 
Vicunha, em Nobres, utiliza medicamentos da CEME e cobra do 
SUS, além de outras fraudes.
pará
Encontradas irregularidades em três hospitais.
paraíba
Até a conclusão da CPI, o Ministério da Saúde ainda não havia 
enviado o relatório das auditorias.
piauí
Havia irregularidades em 15 hospitais.
rio grande do norte
Irregularidades foram apuradas em nove hospitais.
roraima
Irregularidades em um hospital (Materno Infantil Nossa Senhora 
de Nazaré).
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santa catarina
Encontradas irregularidades em 29 hospitais.
goiás
O Hospital de Urgência de Goiás (Hugo), público estadual, man-
tém uma central de internações que encaminha os pacientes para 
hospitais contratados e conveniados. Reutiliza material descartável 
no setor de hemoterapia, principalmente luvas. A Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), entidade privada, registrada em um 
endereço onde não há nenhum hospital, recebe cota mensal de 
2.700 AIHs. A OVG é que administra os recursos. Os pacientes 
são atendidos em hospitais que não constam do cadastro do SUS. 
A auditoria do Ministério da Saúde encontrou irregularidades em 
20 hospitais, solicitando o ressarcimento correspondente.
ceará
Encontradas irregularidades em 15 hospitais. Na Associação de 
Proteção à Maternidade e à Infância, foi encontrado o maior núme-
ro de fraudes, com preenchimento ilegível e incompleto dos laudos.

Fonte: CPI do INAMPS, Auditorias do Ministério da Saúde e 
do Tribunal de Contas da União. Quadro reproduzido de matéria 
assinada por Lu Aiko e Itamar Garcez, no Jornal do Brasil, 27 
nov. 1994, p. 14.



303

Anexo 4 

Representação gráfica do Triângulo de Harberger

Medida de Harberger* da perda de bem-estar  
em decorrência do monopólio

* Harberger definiu a perda de bem-estar econômico associada ao monopólio 
como o excesso da perda excedente dos consumidores sobre o ganho do 
monopolista. Este ganho é o seu lucro líquido que consiste, num modelo 
de custo constante, na diferença entre o seu preço e o preço competitivo 
multiplicada pela quantidade vendida a preço de monopólio. O ponto de 
elasticidade de demanda para o produto industrial é a unidade, na linha de 
produto (TULLOCk, 1993, p. 2).
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Anexo 5 

Representação gráfica do Retângulo de Tullock

Medida de Tullock da perda de bem-estar  
em decorrência do monopólio

No	gráfico	acima,	supõe-se	que	uma	indústria	competitiva	produz	
um produto 0Qo ao preço de 0Po, igual ao custo marginal, asse-
gurando um excedente total (de consumidores) representado pelo 
triângulo APoC. O monopolista reduz o produto para 0Q1 e eleva 
o preço para 0P1, reduzindo o excedente de consumidores para 
AP1B. De acordo com Harberger, o retângulo P1BDPo representa 
apenas uma transferência de excedente de consumidores para o 
monopolista, restringindo a perda de bem-estar ao triângulo BDC. 
Tullock	afirma	que	o	retângulo	induz	à	dilapidação	de	renda,	pois	
o monopolista necessitará investir para manter o monopólio, ao 
passo que os demais, inclusive consumidores, gastarão renda 
para quebrá-lo ou dele participar. Esta renda, ou seja, o retângulo, 
somado ao triângulo de Harberger é que mediria, para Tullock, a 
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perda de bem-estar em decorrência do monopólio (TULLOCK, 
1993, p. 9-10).
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