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Abreviaturas
ALC: América Latina e Caribe

BIM: Building Information Modeling (na 
sigla em inglês)

FIDIC: Federação Internacional de 
Engenheiros Consultores

FMP: Escritório de Gestão Financeira e 
Aquisições para Operações

HEODRA: Hospital Escola Oscar Danilo 
Rosales Arguello

ISSEMyM: Instituto de Previdência Social 
do Estado do México e Municípios

ITO: Inspetor Técnico de Obra

MINSA: Ministério da Saúde (Nicarágua)

MINSAL: Ministério da Saúde (Chile)

NEC: New Engineering Contract (na sigla 
em inglês)

MOP: Ministério de Obras Públicas (Chile)

OS: Órgão Setorial

PMBOK: Guia de Fundamentos de 
Gerenciamento de Projetos do PMI

PMI: Project Management Institute (na 
sigla em inglês)

PMO: Project Management Office (na sigla 
em inglês)

PPP: Parcerias Público-Privadas

PRINCE: Projects in Controlled 
Environments (na sigla em inglês)

SESAL: Secretaria de Saúde de Honduras

SPH: Divisão de Saúde e Proteção Social

TDR: Termos de Referência 

UE: Unidade Executora

UIS: Unidade de Infraestrutura Social

UGESPRO: Unidade de Gestão do 
Projecto

VPD: Custo-benefício (valor por dinero, na 
sigla em espanhol)
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Resumo executivo  
Existem várias modalidades de 

gestão e estratégias de execução 
para a implementação de projetos 

de infraestrutura hospitalar. Essas 
estratégias podem resultar na contratação 
independente do projeto, construção 
e equipamento (tradicional), ou no 
agrupamento de qualquer um deles; 
um esquema de supervisão próprio ou 
externo; um esquema de projetista e 
supervisor; um esquema de projeto e 
construção ou construção e equipamento, 
até mesmo a modalidade “chave na mão” 
ou um esquema de Parceria Público-
Privada (PPP), que inclui a operação e 
manutenção da infraestrutura por um 
determinado período de tempo.

Existe uma bibliografia diversificada e 
antecedentes que identificam aspectos 
que devem ser considerados no 
desenvolvimento das distintas fases 
de um projeto de infraestrutura. Da 
mesma forma, nos últimos anos, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
tem financiado projetos de infraestrutura 
hospitalar em diversos países da América 

Latina e Caribe (ALC), com diferentes 
modalidades de execução, o que permite 
realizar uma análise das distintas 
modalidades. 

Ao mesmo tempo, nos últimos anos, 
vários países desenvolveram diferentes 
estratégias, incluindo a introdução de 
boas práticas na gestão de projetos, 
melhoria nas metodologias de 
planejamento e estimativa de custos, a 
aplicação de tecnologias de informação, 
como o Building Information Modeling 
(BIM, por suas siglas em inglês) e o 
desenvolvimento de novos modelos 
contratuais que redefinem a relação 
entre contratante, projetista, construtor e 
supervisão técnica.

O presente documento inclui o estudo 
de 15 casos distintos de projetos de 
infraestrutura hospitalar implementados 
nos últimos anos na Bolívia, Chile, 
Honduras e Nicarágua, com o objetivo de 
obter as aprendizagens e recomendações 
que permitam melhorar as práticas de 
implementação de projetos. A análise 
abrange aspectos relacionados à 

governança dos projetos, bem como 
escopo, prazos e custos, de acordo com 
as diferentes modalidades de execução.

Para a análise da governança dos projetos, 
foi estabelecida como referência a estrutura 
definida pelo PRINCE2 (PRojects IN 
Controlled Environment), que estabelece 4 
níveis na estrutura de gestão de projetos: 
Gestão Corporativa, Direção, Gestão e 
Entrega. Esta análise não constatou que 
exista uma variabilidade na governança 
dos projetos de acordo com as diferentes 
modalidades de execução, mas identificou 
que os projetos que possuíam uma estrutura 
de governança clara e que foram executados 
por organismos com experiência em gestão 
de projetos apresentaram menores desvios 
de custos e prazos.

A análise das variações de escopo dos 
estudos de caso permitiu identificar que 
essas variações ocorrem em qualquer 
modalidade de execução, e que existem 
aspectos fundamentais como as 
capacidades técnicas dos Organismos 
Executores, a existência de estudos de 
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pré-investimento, a solidez dos Termos 
de Referência e gestão adequada dos 
contratos para minimizar os riscos de 
desvios de escopo nos projetos.

Em relação ao prazo de preparação de 
propostas, verificou-se que nas obras de 
menor e média complexidade gira em 
torno de 30 a 60 dias e que nas obras de 
maior complexidade o prazo é bem maior. 
No entanto, o prazo para avaliação das 
propostas até o início das obras não tem 
relação com a complexidade do projeto. 
Paralelamente, o prazo previsto para a 
licitação, em média, equivale a 18% da 
duração prevista da obra e o prazo efetivo 
atinge 40% da duração prevista. Não 
obstante, esses dados são referenciais 
e não podem ser transladados a todos 
os projetos, uma vez que os prazos 
dependem de muitos fatores, incluindo 
disponibilidade de recursos humanos e 
prioridades do Órgão Setorial.

Analisados os custos, e embora os 
projetos sejam diferentes em termos 
de contexto do país e complexidade, 
foi possível determinar que no caso de 
hospitais de maior complexidade, o custo 
médio de projeto é de 76,7 USD/m2 e em 
hospitais média e baixa complexidade, 
a média é de 32,7 USD/m2. Os custos 
de supervisão da construção são em 
média 2,7% do contrato de construção, 
embora com casos bastante díspares, 
que variam de 0,9% a 6,3%. Esses dados 
são referenciais e decorrem do estudo, 
não necessariamente podendo ser 
transladados para todos os projetos.

Em relação às modalidades de execução, 
foi possível identificar que a modalidade 
Projeto e Construção, onde o projeto é 
executado na fase de licitação, possui 
prazos de execução mais curtos, mas 
com custos 40% superiores às demais 
modalidades.

Por último, o estudo permite identificar os 
aspectos que geram as maiores variações 
de escopo, prazos e custos nos projetos 
de infraestrutura hospitalar, de forma a 
determinar o que deve ser levado em 
consideração para melhorar os processos 
e corrigir desvios. Falhas de projeto e 
novos requisitos por parte do Contratante 
durante o processo de construção são as 
principais causas dessas situações.

Finalmente, são incluídas recomendações 
para melhorar a gestão dos projetos de 
infraestrutura hospitalar na ALC.
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1. Antecedentes
Em 2017, as Gerências do Setor de 

Infraestrutura e Energia (INE / INE) 
e do Setor Social (SCL/SCL) do 

Banco, acordaram a criação da Unidade de 
Infraestrutura Social para fornecer suporte 
técnico especializado nos programas e 
projetos financiados por SCL/SCL que 
possuem componentes de infraestrutura.

A Unidade de Infraestrutura Social, em 
conjunto com a Divisão de Saúde e 
Proteção Social (SPH, por suas siglas em 
inglês) e o Escritório de Gestão Financeira 
e Aquisições para Operações (FMP, por 
suas siglas em inglês), trabalham para 
aprimorar as práticas de implantação de 
projetos de infraestrutura hospitalar na 
América Latina e no Caribe (ALC), a partir 
da análise de experiências que permitam 
obter aprendizagens e recomendações 
para a futura implementação de projetos 
desta natureza. 

O presente documento dá continuidade a 
essa linha de trabalho mediante o estudo 
de 15 casos distintos de projetos de 
infraestrutura hospitalar implementados 
nos últimos anos na Bolívia, Chile, 
Honduras e Nicarágua, com o objetivo de 
obter aprendizagens e recomendações 
que permitam melhorar as práticas de 
implementação. de projetos.

A análise foi desenvolvida com base nos 
conteúdos elaborados pelos consultores 
Enrique Saint-Pierre e Leticia González 
Escobar, sob a coordenação e edição 
geral de Ignacio Astorga, Marco Aleman 
e Wilhelm Dalaisón. Da mesma forma, 
contou com a inestimável colaboração 
de colegas dos países envolvidos: Luis 
Buscaons, Hugo Godoy e Leonardo 
Pinzón, e suas respectivas equipes de 
projeto, bem como de Willly Bendix, María 
Cecilia del Puerto e Santiago Castillo. 

Para os casos do Chile, contou com a 
colaboração de José Cerda Mena, do 
MOP, e Diego Solar e Victoria Basilacos, 
do MINSAL, que forneceram os dados do 
projeto.

Finalmente, na revisão final e ajustes do 
documento, contribuíram os seguintes 
colegas: Matilde Neret, Victor Roa, María 
Elena Ramirez, Livia Minoja, Carlos 
Henriquez, Beatriz Toribio, Jimena 
Sánchez e Ashley Morales.

A tradução ao português foi feita por 
Aline Piva.
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2. Introdução
O  planejamento e implementação 

de projetos de infraestrutura 
hospitalar é um processo complexo, 

que requer muitos recursos financeiros, 
tempo, alto grau de capacidade técnica, 
coordenação entre diferentes áreas - por 
vezes, até entre diferentes instituições - 
e estratégias de compras, entre outros 
aspectos. A capacidade técnica e 
experiência dos organismos executores, 
bem como a disponibilidade de empresas e 
empreiteiras no meio local ou internacional 
interessadas em participar, são fatores 
determinantes para o sucesso ou fracasso 
desses processos. Assim, dependendo do 
país, as estratégias de implementação de 
projetos de infraestrutura podem variar 
e nunca poderão ser adotadas sem uma 
análise específica prévia.

Essas estratégias podem resultar na 
contratação independente do projeto, 
construção e equipamento (tradicional), 
ou no agrupamento de qualquer um 
deles; um esquema de supervisão próprio 
ou externo; um esquema de projetista 
e supervisor; um esquema de projeto e 
construção ou construção e equipamento, 
até mesmo a modalidade “chave na mão” 

ou um esquema de Parceria Público-
Privada (PPP), que inclui a operação e 
manutenção da infraestrutura por um 
determinado período de tempo.

Nos últimos anos, o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) financiou 
projetos de infraestrutura hospitalar 
em diversos países da América 
Latina e Caribe (ALC), com diferentes 
modalidades de execução. Na Nicarágua 
e em El Salvador, por exemplo, foi 
utilizada a modalidade de projeto e 
construção. Na Nicarágua também há 
experiências de contratação conjunta 
de construção e equipamentos. Na 
Bolívia, alguns hospitais de segundo 
e terceiro níveis foram projetados por 
uma empresa e a construção foi licitada 
de forma independente, assim como o 
equipamento. A supervisão da obra está 
a cargo da mesma empresa encarregada 
do projeto. Novos hospitais na Bolívia 
serão construídos com a modalidade 
chave na mão, onde um único empreiteiro 
projeta, constrói, equipa e faz a entrega 
ao contratante já em funcionamento. Não 
obstante, os países possuem suas próprias 
legislações, que permitem ou limitam 
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algumas dessas opções, com diversas 
experiências de implementação.

Adicionalmente, nos últimos anos, 
vários países desenvolveram diferentes 
estratégias, incluindo a introdução de 
boas práticas na gestão de projetos, 
melhoria nas metodologias de 
planejamento e estimativa de custos, a 
aplicação de tecnologias de informação, 
como o Building Information Modeling 
(BIM) e o desenvolvimento de novos 
modelos contratuais que redefinem a 
relação entre contratante, projetista, 
construtor e supervisão técnica.

Em relação ao gerenciamento de 
projetos, padrões como os do PMBOK, 
do Project Management Institute, ou 
a metodologia PRINCE2 (PRojects IN 
Controlled Environments), do Governo do 

Reino Unido, geraram boas práticas que 
têm sido amplamente aceitas em setores 
como mineração e energia, bem como na 
construção.

Neste marco, e com base em experiências 
reais, a presente Nota Técnica centra-se 
na análise das diferentes modalidades de 
execução de projetos de infraestrutura 
hospitalar, de forma a determinar as 
vantagens e desvantagens de cada uma 
delas. Da mesma forma, analisa como a 
governança do projeto e a modalidade 
de execução selecionada condiciona 
e impacta os custos, prazos e escopo, 
bem como a forma como esses aspectos 
devem ser monitorados ao longo do ciclo 
do projeto. 
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3. Marco teórico
3.1 Ciclo de vida 
do projeto de 
investimento

O ciclo de vida de um projeto de 
infraestrutura hospitalar considera 
um conjunto de fases sucessivas, 

pelas quais uma ideia se desenvolve e se 
materializa até que, ao final do ciclo, uma 
infraestrutura esteja em operação.

Estudo
rede

Estudo
pré-

viabilidade
Anteprojeto Projeto Construção Funcionamento Operação

NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

Figura 1. Fases de Projeto de Investimento em Estabelecimentos de Saúde. 

Fonte: Guia para a contratação de projetos de investimento em hospitais.

Uma governança adequada do projeto 
requer a articulação, coerência e liderança 
desta cadeia, visto que as decisões 
tomadas nas etapas iniciais do projeto 
se refletirão ao longo das seguintes. Se 
ocorrer um erro nas etapas iniciais, e este 
não for detectado e corrigido a tempo, 
possivelmente será muito difícil fazê-lo 
posteriormente e haverá implicações do 
ponto de vista da oferta ou demanda 
de serviços assistenciais e do correto 
dimensionamento da infraestrutura.
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As fases descritas podem ser agrupadas 
em 3 etapas, de acordo com o volume de 
recursos mobilizados em cada uma delas.

• Fase de pré-investimento, com foco 
na execução de estudos relacionados ao 
planejamento e definição do projeto1. 

• Fase de investimento, onde são 
mobilizados recursos para a execução 
física das obras, bem como para 
aquisição de equipamentos médicos

• Fase de operação, onde o 
estabelecimento já se encontra 
prestando serviços.

A presente Nota Técnica centra-se na fase 
de Investimento, que, como já explicado, 
pode ser implementada por meio de 
diferentes modalidades, e também 
permite identificar como as decisões ou 
a falta delas na fase de pré-investimento 
podem condicionar de alguma forma o 
sucesso do projeto.

1�O pré-investimento inclui a seleção e aquisição do 
terreno. Esta atividade não pode ser relegada à etapa de 
investimento. Preparação

• Estudo rede

• Pré-viabilidade

• Anteprojeto

Investimento

• Projeto

• Construção

• Funcionamento

Operação

Figura 2. Organização de fases e etapas dos projetos de investimento em hospitais.  

Fonte: Guia para a contratação de projetos de investimento em hospitais.

3.2 Antecedentes 
bibliográficos
Existe uma bibliografia diversificada 
e antecedentes que identificam 
aspectos que devem ser considerados 
no desenvolvimento das distintas 
fases de um projeto de investimento 
em infraestrutura, especialmente em 
infraestrutura hospitalar. 

A. O Guia para contratação de projetos 
de investimento em hospitais, publicado 
em 2015, identifica os processos e 
requisitos para a gestão de projetos de 
infraestruturas de saúde com base na 
avaliação de três projetos executados 
entre 2006 e 2013, analisando as 
variáveis de custo, prazo e escopo.

Algumas conclusões deste estudo são 
relevantes e estão relacionadas com a 
presente publicação:

• “Prazo: o valor prazo médio 
estimado de construção era de 1,4 
anos, porém o prazo observado foi 
de 3,8 anos, o que representa um 
excedente de prazo de 169%.

• Preço: o preço pago sofreu um 
aumento médio de 32% em relação ao 
valor adjudicado.

• Escopo: as principais modificações 
no escopo estão relacionadas ao 
desenvolvimento de especificações 
não arquitetônicas dos edifícios, tais 
como estrutura, instalações sanitárias, 
clima e outros. No âmbito clínico, 
apenas um dos projetos apresentou 
alterações importantes no número de 
leitos e demais unidades assistenciais.”
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Da mesma forma, na mesma publicação, 
foram identificados os seguintes 
fatores como as principais causas do 
sobrepreço e excedente de prazo:

• “O principal fator de atraso nos 
três projetos foi a adequação do 
projeto entregue pelo contratante 
no processo de licitação. Em todos 
os casos, foi necessário refazê-lo, 
seja por alteração de requisitos (por 
exemplo, função do estabelecimento, 
número de leitos), cumprimento de 
regulamentações ou alteração de 
preferências do contratante.

• A demora, por parte da 
contratante, em obter as autorizações 
necessárias para o início das obras, 
a qual, como quaisquer outras, deve 
cumprir os requisitos do sistema 
municipal, ambiental e nacional de 
investimentos2.

• A demora nos procedimentos de 
aprovação de alterações e autorização 
de pagamentos, de responsabilidade 
do contratante.

• A baixa disponibilidade financeira 
das empresas que dependem dos 
status de pagamento para dar 
continuidade às obras.

2�Embora a publicação não o mencione expressamente, 
outro fator que incide nos prazos é o atraso na obtenção 
da titularidade ou documento que comprove a posse do 
bem imóvel, que deve estar em nome do Contratante ou do 
Órgão Setorial.

• A disponibilidade irregular de 
assessoria técnica para verificar o 
status de avanço.”

Ao analisar por que essas situações 
ocorreram, responsabilidades de três 
tipos são identificadas:

• “Contratante: concentra a maior 
responsabilidade sobre prazos e 
custos. Entre os principais motivos 
estão o fato de iniciar licitações sem 
possuir o terreno adequado e as 
autorizações pertinentes; entrega de 
projetos incompletos, especialmente 
no que diz respeito às especialidades 
não arquitetônicas; gera atrasos nos 
processos de aprovação de mudanças.

• Empresa: a principal 
responsabilidade está relacionada 
à limitada capacidade financeira, o 
que a torna altamente dependente 
dos pagamentos do contratante e se 
traduz em lentidão do processo de 
construção.

• Força maior, principalmente 
relacionada às condições climáticas, 
que tiveram um impacto relevante em 
um dos projetos”.

B. Por outro lado, a publicação Inovação 
nos métodos de contratação públicas 
na América Latina e Caribe, de 2017, 
considera a análise de quatro casos 
de contratações públicas inovadoras 
utilizadas na América Latina e Caribe 
(ALC), inspiradas em práticas utilizadas 
na Europa e nos Estados Unidos da 
América, que permitem “identificar 
algumas tendências nas compras 
públicas, que promovem marcos de 
contratação mais flexíveis, de forma 
a incorporar métodos adicionais 
aos tradicionais, baseados em uma 
abordagem mais ampla da relação 
custo-benefício e compatíveis com os 
princípios da transparência, eficiência, 
economia, integridade e equidade.”

Esta publicação inclui o caso da 
construção e equipagem dos Hospitais 
Regionais de Tlanepantla e Toluca, 
no México, na modalidade de Projeto 
de Prestação de Serviços (PPS).3  
Neste modelo, o Estado (ISSEMyM) 
é responsável pela disponibilização 
de médicos, serviços de enfermagem 
e insumos médicos e a empresa 
concessionária executa a construção e 
zela pelas instalações e equipamentos, 
além da prestação de serviços de 
diagnóstico, por 25 anos.

3�Conceitualmente, os Projetos de Prestação de Serviços 
(PPS) são PPPs.
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Os Hospitais entraram em operação em 
meados de 2012, com um custo de mais 
de USD 25 milhões, sendo a economia 
estimada em USD 4,6 milhões por ano 
para o governo estatal.4  Segundo os 
autores, em 2017 os dois hospitais 
operavam satisfatoriamente, reduzindo 
os custos operacionais em um terço. Não 
obstante, o estudo não faz referência 
à qualidade da infraestrutura, seus 
projetos, entre outras questões que 
ainda são relevantes neste tipo de 
infraestrutura.

C. Embora se refira a centros escolares 
e não à infraestrutura hospitalar, a 
publicação Análise de alternativas para 
a execução da infraestrutura escolar na 
América Latina e no Caribe compila as 
modalidades de licitação/execução mais 
utilizadas na região, especialmente para 
novas obras.

Essa análise permitiu identificar 
a modalidade Projeto-Licitação-
Construção (PLC)5 como a mais utilizada 
na região. Da mesma forma, foram 
identificados alguns outros métodos 
e processos de tomada de decisão, 

4�O contrato de PPP prevê pagamentos mensais que 
cobrem a construção e operação, não sendo possível 
separar os dois conceitos (pelo menos com as informações 
contidas no documento).

5�Nesta publicação, essa modalidade é denominada 
“Tradicional”.

aplicados com menor frequência e 
apenas por alguns países, que podem 
servir como alternativas válidas e com 
potencial para melhorar a eficiência 
dos processos de construção de 
infraestruturas escolares em alguns 
contextos. 

O estudo, que abrangeu 12 países da 
ALC, permitiu identificar que, embora 
com pequenas diferenças, esses 
processos preveem a finalização do 
projeto antes de iniciar a etapa de 
contratação da construção.

Adicionalmente a este método, a 
publicação identifica cinco outras 
alternativas para a execução de 
infraestrutura escolar: i) Projeto e 
Construção, ii) Feiras inversas, iii) 
Utilização de módulos pré-fabricados, iv) 
Parceria Público-Privada e v) Execução 
direta pela comunidade.

No que se refere à avaliação dos 
métodos, e no caso da infraestrutura 
escolar, a publicação conclui que 
nenhuma das alternativas apresentadas 
pode ser considerada “a melhor”. Uma 
ou outra alternativa pode ser mais 
adequada, dependendo do contexto 
específico de cada país e projeto.

É interessante notar que, entre os 
desafios comuns encontrados na 
execução de projetos na região, 
destacam-se:

• O limitado envolvimento 
dos beneficiários nos processos 
de execução, especialmente na 
modalidade tradicional, o que pode 
levar a um menor envolvimento 
posterior, que afeta o cuidado e 
a apropriação das escolas pelos 
mesmos.

• A extensão dos prazos dos 
processos de execução das obras, 
atribuível aos prazos técnicos 
para execução das licitações e à 
insuficiência de recursos - humanos 
ou financeiros - nos órgãos 
governamentais responsáveis, ou 
atrasos na construção, entre outros.

• O fato de não ser considerado 
no planejamento que a eficácia dos 
métodos de execução pode variar 
dependendo do contexto, urbano ou 
rural, onde o projeto é desenvolvido.

D. A publicação Projetar bem, construir 
melhor. Guia para o planejamento, 
especificação, desenvolvimento e 
supervisão de projetos de infraestrutura 
social, de 2018, inclui uma série de 
recomendações para a definição do 
escopo dos projetos, partindo da 
premissa de que “... as principais causas 
de excedentes custos, a qualidade 
inadequada e o não cumprimento de 
prazos nas obras de infraestrutura é a 
deficiência de projeto.”
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A publicação identifica quatro formas 
principais de elaboração de um projeto: 
i) realizado pelo próprio pessoal da 
unidade executora ou outra instituição 
pública, ii) formação de uma equipe 
ad hoc por meio de consultores 
individuais, iii) contratação de empresa 
de consultoria especializada em projetos 
e iv) contratação de uma empresa 
responsável tanto pela elaboração dos 
projetos como pela construção destes 
por meio de um contrato de Projeto 
e Construção (P+C). Para cada um 
dos casos, a publicação apresenta as 
vantagens e desvantagens e os tipos de 
projetos em que a sua utilização é mais 
comum.

Em qualquer dos casos, destaca-se que 
deve ser “… de qualidade, coerente entre 
as diferentes especialidades, contendo 
todos os elementos necessários para 
a execução das etapas subsequentes 
em condições de segurança para 
todas as partes, sem gerar conflitos ou 
reclamações, além de custos mais altos, 
diminuição da qualidade ou aumento dos 
prazos de construção”.

O guia traz recomendações, 
instrumentos e conteúdos para facilitar 
o processo de contratação e elaboração 
de projetos de infraestrutura social, 
incluindo os elementos mínimos que 
um projeto deve conter e aspectos 
relacionados à governança do processo. 
Neste marco, destaca-se que:

• É necessária a definição correta 
do escopo.

• O projetista deve receber pelo 
menos o programa arquitetônico, as 
normas que o projeto deve atender, 
os critérios de projeto solicitados pelo 
contratante, todas as informações 
relacionadas ao terreno, e os projetos 
conceituais de acordo com o 
andamento em que se encontram.

• O conteúdo das entregas a serem 
apresentadas deve ser indicado com 
precisão.

• O envolvimento do beneficiário 
final do projeto é importante.6

6�O envolvimento do beneficiário nos processos de projeto 
é uma questão relevante e uma boa prática de gestão de 
projetos. A publicação referenciada aborda a importância 
desse aspecto para garantir sua aceitação futura. Nestes 
casos, é aconselhável fazer uma análise das principais 
partes interessadas e envolver as mais relevantes no projeto. 
A qualidade de um projeto não significa apenas que os 
padrões de construção sejam cumpridos, mas que eles 
atendam às necessidades do beneficiário final.

• Caso as especificações técnicas 
sejam suficientes, a supervisão do 
projeto deve limitar-se a verificar o 
cumprimento das mesmas, eliminando 
ao máximo a subjetividade.

• Aceitar alterações de design ou 
escopo pode levar a reclamações 
sobre custos e prazos adicionais.

E.  A análise de custos é abordada na 
publicação Manual para estimativa e 
acompanhamento do custo final de um 
programa de infraestrutura, de 2016. 
A publicação identifica as principais 
fontes de desvios no custo dos projetos 
e apresenta uma série de ferramentas 
para evitar vieses otimistas que levam 
a subestimar os custos reais de um 
projeto e controlar eventuais desvios que 
ocorram no ciclo de vida dos projetos. 

Nas nas etapas prévias à construção, 
os desvios são devidos a variações na 
superfície considerada nos projetos 
preliminares e aquela resultante dos 
projetos finais, bem como a diferenças 
entre os preços estimados e os obtidos 
nos processos de seleção. Durante a 
construção, podem ocorrer deficiências 
no projeto ou necessidades que não 
foram consideradas no projeto licitado, 
que dão origem a ampliações de 
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contratos que aumentam o custo e os 
prazos do projeto. Por fim, também 
podem ocorrer divergências devido 
à variação da taxa de câmbio, no 
transcurso do projeto, quando os 
orçamentos e créditos são denominados 
em uma moeda (geralmente, em dólares) 
e os contratos são celebrados na moeda 
local.

A partir da identificação desses fatores, 
o manual propõe um modelo baseado 
nos dados históricos observados para 
cada um deles em projetos anteriores, 
que permite antecipar essas variações de 
custos e prazos em diferentes “pontos 
de controle” (por exemplo, em passar 
do projeto preliminar ao projeto final). 
Dada a incerteza dessas mudanças, essas 
projeções são expressas em distribuições 
de probabilidade, o que permite, por 
exemplo, afirmar que um determinado 
projeto custará mais ou menos que X, 
com 90% de probabilidade.

F.  Por fim, levando em consideração as 
novas modalidades, que buscam maior 
transferência de risco e contratos de 
longo prazo, uma das mais estudadas 
tem sido a das Parcerias Público-
Privadas. Nesse sentido, o relatório 
de Avaliação de Esquema de Custos 
e Sistema de Financiamento das 
Concessões Hospitalares do Chile, de 
2017, apresenta uma comparação entre 
os hospitais construídos pelo Programa 
de Concessões Hospitalares do Ministério 
da Saúde do Chile (MINSAL) com 
aqueles construídos e operados na 
modalidade tradicional.

O estudo constatou que, enquanto os 
hospitais construídos pela via tradicional 
apresentavam custos em média 
25% maiores do que os inicialmente 
contratados, os hospitais da PPP não 
haviam tido modificações contratuais 
que aumentassem os custos7 (pelo 
menos até a data de elaboração do 
informe). 

7�É importante considerar que, além da modificação ou 
não dos contratos de PPP, o setor privado busca maximizar 
o investimento e economizar o máximo possível, de forma 
que existem outros fatores que o setor privado utiliza para 
evitar o aumento e controlar possíveis desvios de custos.

Da mesma forma, estimou-se que, se 
os hospitais PPP do programa tivessem 
sido construídos e operados de forma 
tradicional, o valor presente de seus 
custos teria sido entre 11% e 13% superior 
ao dos contratos de concessão.
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4. Modalidades de 
execução de projetos 
de investimento
Nos projetos de investimento do setor 

público, independentemente de sua 
fonte de financiamento, a entidade 

responsável por garantir que os recursos 
sejam utilizados de forma adequada é 
sempre um Órgão Setorial público. No 
caso do setor saúde, corresponde ao 
Ministério ou Secretária de Saúde, de nível 
nacional ou subnacional, conforme o país.

O Órgão Setorial responsável deve tomar 
dois tipos de decisão: (i) Qual entidade 
será responsável pela execução, em 
termos de prazo, escopo e orçamento e 
(ii) Qual será o mecanismo de execução, 
que estabelece o acoplamento ou não 
das diversas fases do projeto, que 
incluem pré-investimento, investimento e 
operação.

4.1 Modalidades de 
gestão 
Tradicionalmente, os projetos públicos de 
investimento em saúde são executados 
pelo próprio Órgão Setorial, que é 
responsável pela contratação da 
execução e fiscalização dos diferentes 
produtos do projeto. Em muitos casos, 
esses organismos constituem Unidades 
Executoras ou Unidades Gestoras, 
sob dependência própria e que têm a 
dedicação e a responsabilidade específica 
de levá-los adiante. Nestes casos, são 
denominados de modalidade de gestão 
interna.

Em alguns países, os Órgãos Setoriais 
optam por fortalecer as Unidades 
Executoras, incorporando empresas 
que prestam assistência técnica para o 
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desenvolvimento das diferentes atividades 
ou contratando especialistas em gestão 
de projetos para formar equipes mais 
sólidas. Nestes casos, a responsabilidade 
nunca é transferida para outro ator que 
não o próprio setor público.8

Sem embargo, existem modalidades em 
que o Órgão Setorial estabelece mandato, 
acordo ou contrato com outro organismo 
ou instituição para que execute o projeto 
nos termos estabelecidos, incluindo a 
contratação da execução e supervisão 
da obra. A justificativa para esse tipo de 
opção é dada porque essas instituições 
podem colaborar com a expansão da 
capacidade de execução de projetos em 
um momento de aumento da demanda; 
possuir uma equipe técnica especializada 
em infraestrutura ou dispor de capacidade 
de Gerenciamento de Projetos, entre 
outros motivos. Nestes casos, as decisões 
nunca são delegadas integralmente, 
uma vez que o Órgão Setorial mantém a 
liderança do projeto.

Estes casos, em que o Órgão Setorial 
faz arranjos com outros organismos, são 
denominados de modalidades de gestão 
mista, sendo identificadas as seguintes:

8�Exemplo disso são as empresas que prestam assistência 
técnica às equipes em questões específicas, como projetos, 
aquisições ou supervisão de obras, ou de forma integral ao 
projeto. Da mesma forma, a criação de Escritórios de Gestão 
de Projetos (PMO, na sigla em inglês) dentro das próprias 
Organizações Setoriais contribui para fortalecer a execução 
de projetos sem transferir responsabilidades a outros atores 
externos à Organização Setorial.

I. Outro órgão público: A execução 
é transferida para um órgão público 
já existente, especializado ou com 
experiência na execução de projetos 
de infraestrutura. Os exemplos 
mais comuns são os Ministérios de 
Obras Públicas ou as Agências de 
Infraestrutura que fazem parte do 
aparato estatal e que possuem expertise 
neste tipo de atividades.

II.  Agência Especializada:9  A 
execução é transferida a organismos 
com experiência e com políticas e 
procedimentos próprios, bem como 
mecanismos de prestação de contas, e 
que desenvolvem o projeto acordado. 
Os exemplos mais comuns são as 
agências vinculadas às Nações Unidas.10 

III. Empresa de Gestão: Por meio de um 
processo competitivo, contrata-se uma 
empresa que exerce funções gerenciais, 
como planejamento, comunicação e 
administração do projeto, e, dentro 
destas, é responsável pela execução da 
contratação e supervisão dos contratos.

9�Geralmente, organizações internacionais como PNUD, 
UNOPS, UNICEF, entre outras.

10�Embora as Agências Especializadas tenham suas 
próprias políticas de aquisições, sua aplicação em projetos 
financiados pelo BID requer a aprovação de uma exceção às 
Políticas de Aquisições do Banco.

Sem ser prejudicado ao transferir a 
responsabilidade de execução para 
um terceiro, o Órgão Setorial retém a 
liderança e a responsabilidade geral do 
projeto, o que faz com que os convênios 
ou contratos incluam cláusulas de 
acompanhamento e supervisão.

4.2 Modalidades de 
execução
Existem vários esquemas para a 
realização e contratação do projeto, 
construção, equipamento e manutenção 
de infraestruturas hospitalares, alguns 
comumente utilizados por diversos países, 
e outros mais específicos e adaptados 
às normas de cada país. O projeto e a 
manutenção podem ser realizados in 
house ou por fornecedores privados, 
embora a construção e o equipamento 
sejam sempre fornecidos por um 
fornecedor privado.11

A escolha da modalidade de execução 
a ser utilizada está relacionada às 
responsabilidades ou riscos que são 
transferidos para o provedor privado. 
As responsabilidades ou riscos estão 
relacionados com: Planejamento; 
Especificações; Projeto; Construção; 
Equipamento; Manutenção e 

11�No âmbito das políticas de compras do BID, as empresas 
ou firmas podem ser contratadas independentemente ou 
por meio de associação com outras.

18



Financiamento e Investimento, entre 
outros, e o esquema selecionado 
depende do marco regulatório (leis e 
regulamentos), disponibilidade financeira, 
capacidade institucional, mercado privado 
e aceitação social.  

Alguns riscos são permanentemente 
retidos pelo Órgão Setorial e outros 
podem ser transferidos às empreiteiras 
conforme o tipo de contrato. 

O gradiente de opções, desde aquele com 
a maior retenção de riscos até o de menor 
retenção (ou de maior transferência), 
é descrito abaixo, incluindo as opções 
utilizadas com mais frequência12 ou que 
foram identificadas no presente estudo: 

I. Tradicional (TRD):  Design, 
construção, equipamentos e 
manutenção do projeto são contratados 
separadamente. Essas contratações 
são realizadas através de processos 
de aquisições independentes e 
coordenados no tempo para ser 
possível contar com um hospital pronto 
e equipado.

12�Existem outras modalidades particulares utilizadas 
por alguns países, amparados por seu marco normativo 
específico, tais como obras por impostos, execução direta 
pela comunidade. Geralmente, essas modalidades são 
utilizadas para projetos de menor escala e complexidade 
que os hospitalares, e de caráter local e em todos os casos é 
necessário um projeto elaborado.

o projeto e, posteriormente, construir a 
obra. Para isso, o contratante entrega 
à empresa seus requerimentos e 
especificações técnicas e, em alguns 
casos, um anteprojeto. Neste caso, duas 
variantes foram observadas:

a. O projeto final é desenvolvido 
durante a execução do contrato.

b. O projeto final é desenvolvido na 
fase de licitação por cada licitante 
como parte de sua oferta técnica. 

V. Projeto, Construção e Manutenção 
(P+C+M): Uma única empresa é 
contratada para fazer o projeto, 
executar a obra e responsabilizar-se 
pela manutenção por um período de 3 

a 10 anos. Alternativamente, também 
pode incluir o equipamento médico. 

VI. Parceria Público-Privada (PPP):  
Contrata-se uma empresa responsável 
por financiar e executar todas as fases 
do ciclo de vida do projeto, desde o 
planejamento, projeto, construção, 
equipamentos e operação, por um 
período determinado (geralmente 
superior a 10 anos), tendo que cumprir 
determinados padrões de serviço e 
qualidade. Os pagamentos à empresa 
são efetuados assim que a obra é posta 
em funcionamento.

Na Figura 3, são categorizadas as diversas 
modalidades de execução de acordo com 
a transferência de risco do setor público 
para o privado.  

II. Construção e Manutenção (C+M):  
É contratada uma única empresa, 
também responsável pela construção 
e manutenção da infraestrutura, 
para a qual é entregue o projeto já 
desenvolvido. Geralmente, o período de 
manutenção é estabelecido em torno de 
3 anos. Alternativamente, também pode 
incluir o equipamento médico.

III. Construção e Equipamentos (C+E): 
É contratada uma empresa responsável 
pela construção, aquisição e instalação 
dos equipamentos, para a qual são 
entregues o projeto já desenvolvido e a 
lista de equipamentos.

IV. Projeto e Construção (P+C):  
Contrata-se uma empresa para realizar 

PrivadoPúblico

TRD

C+M P+C

P+C+MC+E

APP

Figura 3. Transferência de riscos segundo modalidade de execução.

Fonte: Elaboração própria.
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A Tabela 1 indica a retenção dos riscos de 
acordo com a modalidade de execução. 
Em todos os casos, a definição do projeto, 
seu dimensionamento e características 
físicas, bem como a responsabilidade 
do atendimento clínico, são exclusivos 
do Órgão Setorial. Alguns dos riscos 
mais frequentes das atividades são os 
seguintes:

• Projeto:  seleção do terreno, 
cumprimento de regulações municipais, 
normas de construção e sanitárias, 
coordenação de especialidades, entre 
outros.

• Construção:  inclui, entre outros, 
disponibilidade de capital de giro, 
coordenação de frentes de obra, 
terceirização de fornecedores, 
fornecimento de materiais, eventos 
climáticos, disputas trabalhistas.

• Equipamentos:  especificações 
técnicas, instalação e compatibilidade 
dos equipamentos com a infraestrutura 
e instalações, tempo de chegada dos 
equipamentos ao hospital.

• Manutenção:  disponibilidade e 
qualidade dos serviços de manutenção.

• Financiamento do investimento:  
todos os modelos, exceto as PPPs, 
dependem da disponibilidade 
orçamentária anual, que em caso de 
insucesso acarretará na desaceleração 
ou paralisação da obra.

4.3 Modalidades de 
supervisão
Para que a execução dos projetos, em 
suas diversas fases, cumpra o previsto, 
é necessária a supervisão por parte do 
Contratante, o que permite garantir a 
qualidade dos produtos, bem como o 
cumprimento dos termos contratuais.

Embora as diferentes modalidades de 
supervisão não tenham sido objeto do 
presente estudo, foi identificada uma 
experiência empregada em projetos na 
Bolívia, onde uma mesma empresa realiza 
o design do projeto de infraestrutura 
hospitalar e também supervisiona a obra 
na fase de construção.

A execução do projeto é considerada de 
modalidade tradicional, mas, ao adicionar 
atividades de supervisão à mesma 
empresa, tem outro impacto na fase de 
construção, que a diferencia de uma 
contratação independente.

O presente documento compila 
aprendizagens sobre esta modalidade que 
podem ser úteis para processos futuros. 
Sem embargo, a análise das diferentes 
modalidades de supervisão das distintas 
fases de um projeto de infraestrutura 
hospitalar merecerá um estudo mais 
aprofundado.

Fonte: Elaboração própria. +++++ 100% retenção de riscos por parte do Estado; + baixíssima retenção de riscos por parte do 
Estado

Atividade TRD C+E C+M P+C P+C+M PPP* 

Planejamento +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++

Especificações +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++

Projeto +++++ +++++ +++++ ++ ++ +

Tabela 1. Riscos retidos pelo Estado segundo esquema de execução.

* Está incluída a modalidade PPP de avental cinza; nas modalidades de avental branco, que incluem serviços clínicos, a 
transferência é quase completa, exceto pelo planejamento e parcialmente pelas especificações. Ver Bibliografia.
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PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
NO SETOR DE SAÚDE

O conceito de Parcerias Público-
Privadas (PPP) tem sido definido 
como “formas de cooperação entre 

autoridades públicas e empresariais cujo 
fim é garantir o financiamento, construção, 
renovação, gestão e manutenção de 
uma infraestrutura ou a prestação de um 
serviço concreto”.13  

Esta cooperação entre os setores público 
e privado é regulada por um contrato 
firmado entre ambas as partes, onde o 
setor privado recebe uma remuneração 
do Estado pelos serviços entregues. 
As características das PPPs são as 
seguintes:14  

• Os contratos são de longo prazo 
(mais de 10 anos).

• O setor privado financia o 
investimento em infraestrutura e, 
após ser a mesma ser colocada em 
funcionamento, recebe uma retribuição 
da Administração. Nas PPPs sociais, 
os usuários não efetuam nenhum 
pagamento adicional.

13�Ver Serie de notas técnicas sobre asociaciones público-
privadas en el sector de la salud de América Latina - 
Conceptos generales y modelos.

14�Segundo o Livro Verde da União Europeia, 2004.

• Os pagamentos estão sujeitos ao 
cumprimento dos padrões de serviço 
definidos em contrato. A empresa tem 
o direito de receber um pagamento na 
medida em que esteja em conformidade 
com o contrato.

• Natureza pública: o bem é bem 
público ou é revertido para a 
Administração ao final do contrato, e o 
planejamento, controle e financiamento 
da PPP são públicos. 

• A decisão de usar PPP deve ser 
baseada em uma avaliação do “custo-
benefício” (VPD, na sigla em espanhol)15  
frente a outras alternativas, o que é 
imprescindível para determinar se a PPP 
é uma opção mais vantajosa do que o 
modelo tradicional, por fornecer maior 
qualidade pelo mesmo preço ou mesma 
qualidade a um preço inferior.

15�O conceito de Custo-Benefício no âmbito das PPPs 
estabelece que um serviço deve ser prestado por aquele 
setor privado que possa oferecer mais qualidade a um 
determinado custo ou a mesma qualidade a um custo 
inferior. Desta forma, busca maximizar a satisfação dos 
segurados, bem como a otimização do custo-benefício.
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O princípio da PPP é a transferência dos 
riscos, relacionados à gestão de ativos 
durante o seu ciclo de vida, do Estado 
ao Privado. O ciclo de vida do ativo 
inclui projeto, construção, operação, 
manutenção e reposição, para os quais, 
nos projetos de infraestrutura de saúde, 
são observados prazos de 15 a 40 anos. 
Nesse tipo de contrato, a iniciativa privada 
é responsável por garantir que os ativos 
estejam operacionais e em bom estado ao 
longo de sua vigência, o que incentiva a 
concessionária a buscar a melhor mescla 
entre investimento e operação.

A experiência internacional mostra que 
os estabelecimentos construídos na 
modalidade PPP se adaptam melhor 
aos prazos e preços pactuados do que 
aqueles executados pela via tradicional.16  
Ademais, as PPPs são mais eficientes do 
que o modelo tradicional de investimento 
e operação. 

16�Ver “Menos cuentos, más evidencia. Asociaciones 
público-privadas en la literatura científica”.

Em 2017, o Ministério da Saúde do Chile 
realizou um estudo17 para comparar os 
modelos de contratação tradicionais com 
os de PPPs. O preço médio de construção 
dos projetos PPP é 22% inferior aos 
executados pela via tradicional e o prazo 
de construção foi 35% inferior.

Os contratos de PPP no Chile incluem 
serviços não clínicos, tais como limpeza, 
alimentação, vigilância, entre outros. O 
custo operacional do contrato de PPP 
mostrou-se 9% mais econômico que o 
tradicional, com um contrato que garante 
o cumprimento dos padrões, situação que 
não ocorre na gestão tradicional.

Para entender as diferenças de 
desempenho das PPPs em relação ao 
modelo tradicional, é necessário ter em 
mente que são modalidades distintas, 
onde atuam a favor das PPPs: (i) o 
longo prazo; (ii) pagamentos garantidos, 

17�Ver Evaluación de Esquema de Costos y Sistema de 
Financiamiento de Concesiones Hospitalarias, Enrique Saint-
Pierre C.; Héctor San Martín R.; Diego Solar O. Outubro de 
2017.

na medida em que o privado cumpra 
o contrato; (iii) gestão privada com 
incentivos para adequar-se ao orçamento 
e iniciar as operações do hospital o mais 
rápido possível.

Por outro lado, o modelo tradicional está 
exposto às regras próprias da gestão 
pública, que podem afetar o desempenho 
da gestão de contratos, que incluem:

• Múltiplos contratos de curto ou médio 
prazo, com pagamentos por etapas.

• Orçamentos anuais, expostos aos 
ciclos econômicos.

• Alta rotatividade da gerência pública, 
visto que estão sujeitas às mudanças de 
autoridades.

• Dificuldade em contratar e reter 
pessoal especializado.

• Processos complexos com múltiplos 
atores (técnicos, financeiros, 
administrativos e políticos) que não 
estão necessariamente alinhados ou 
articulados.
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5. Estudos de caso 
e limitações
A presente Nota Técnica reúne 

os resultados de um estudo 
realizado para analisar diferentes 

modalidades de execução de projetos de 
infraestrutura hospitalar e suas diferenças 
de desempenho em termos de prazo, custo 
ou escopo.

Para a realização do estudo, foram 
selecionados 15 projetos de infraestrutura 
hospitalar que atendem aos seguintes 
critérios:

i.   Executados na América Latina e  
    Caribe (LAC);
ii.  Executado nos últimos 5 anos;
iii. Todas as complexidades;
iv. Financiamento BID e nacional;
vi. Informação disponível;
vii. Projetos concluídos ou em   

execução.

O estudo foi realizado durante o período 
de agosto de 2019 e junho de 2020, e 
contemplou tanto projetos já finalizados 
como alguns ainda em construção.

A Tabela 2 resume os 15 casos com seu 
status de execução em junho de 2020. No 
Anexo 1, há um maior detalhamento de 
cada um dos projetos.

Embora os casos analisados 
envolvam hospitais de diferentes 
países, abrangência, complexidade e 
modalidades de gestão e execução, sua 
análise busca obter conclusões relevantes 
e recomendações para a implementação 
futura de projetos semelhantes.
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País Localidade Hospital Complexidade* Leitos Totais 
do Hospital

Superfície 
construção 

(final)

Tipo de 
obra

Estado em 
junho 2020

Modalidade 
de Gestião

Modalidade de 
Execução 

Bolivia

El Alto El Alto Sur Alta 153 21.474 Novo Em obra Mista Projeto e Supervisão
Llallagua Madre Obrera Média 81 9.649 Novo Finalizado Mista Tradicional
Ocurí San Salvador Baixa 33 4.893 Novo Finalizado Mista Tradicional
Potosí De Potosí Alta 276 27.204 Novo Finalizado Mista Projeto e Supervisão

Chile

Santiago Barros Luco Alta 967 183.203 Novo Em projeto Interna Projeto e Construção 

Santiago
Provincia 
Cordillera

Alta 394 92.886 Novo Em projeto Interna Projeto e Construção

Santiago
Dr. Sótero del 
Rio

Alta 710 213.861 Novo Em projeto Interna Projeto e Construção

Curicó Curicó Alta 400 109.152 Novo Em obra Mista Projeto e Construção
Alto 
Hospicio

Alto Hospicio Alta 235 42.421 Novo Em obra Mista Projeto e Construção

Quillota
Quillota 
Petorca

Alta 282 73.204 Novo Em obra Mista Projeto e Construção

Honduras

La 
Esperanza

Enrique 
Aguilar Cerrato

Média 91 3.401 Ampliação Finalizado Interna Tradicional

Gracias
Juan Manuel 
Galvez

Média 129 3.647 Ampliação Finalizado Interna Tradicional

Nicaragua

León
Escola Oscar 
Danilo Rosales 
Arguello 

Alta 461 35.685 Novo Cancelado** Interna
Projeto, Construção e 

Manutenção 

León
Escola Oscar 
Danilo Rosales 
Arguello 

Alta 461 35.685 Novo Em obra Interna
Construção e 
Equipamento

Ocotal
Departamental 
de Nueva 
Segovia

Média 236 25.134 Novo Em obra Interna
Construção e 
Equipamento

Corn Island
Primário de 
Corn Island

Baixa 33 2.662 Novo Finalizado Interna Tradicional

Tabela 2. Lista dos estudos de caso.

* Para efeitos desta Nota Técnica, os estudos de caso foram classificados em três níveis de complexidade para que possam ser comparáveis entre si. Esta classificação não coincide necessariamente com a 
atribuída por cada país a cada um dos projetos.

** O Hospital Escola Oscar Danilo Rosales Arguello (HEODRA) foi inicialmente licitado na modalidade projeto e construção. Devido à falência da empresa adjudicada, o contrato foi cancelado. Posteriormente, 
foi licitado na modalidade construção e equipamentos, tendo sido previamente contratado o projeto separadamente. Tendo em vista que foram utilizadas duas modalidades de execução, ambas as 
experiências estão incluídas para o mesmo hospital.
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Para simplificar a análise, foram definidas 
6 modalidades de estudo, que surgem da 
combinação das modalidades de gestão e 
execução. Nesse sentido, as modalidades 
analisadas têm sido geridas tanto pelo 
próprio Órgão Setorial (Ministério da 
Saúde ou equivalente), quanto por outros 
órgãos públicos (por exemplo, o Ministério 
de Obras Públicas) ou por empresa 

gestora contratada para esse fim. Por sua 
vez, em ambos os casos são incluídos 
projetos executados na modalidade 
tradicional (licitações individuais) e projeto 
e construção, embora esta última com 
diferenças em termos de quando o projeto 
é executado.

Do ponto de vista da complexidade dos 
hospitais e do tipo de intervenção, são 
definidos três níveis em função da área 
de superfície e do portfólio de serviços 
de cada hospital, o que permite também 
aprender com resultados que podem ser 
explicados em função do tamanho do 
projeto.

Gestão Execução Casos

Interna Órgão Setorial Tradicional
Honduras (2)
Nicarágua (1)

Interna Órgão Setorial
Projeto e 

Construção 
Chile (3)

Interna Órgão Setorial
Construção e 
Equipamento

Nicarágua (2)

Mista
Empresa 
gestora 

Projeto e 
Supervisão

Bolívia (2)

Mista
Outro 

Organismo
Tradicional Bolívia (2)

Mista
Outro 

Organismo
Projeto e 

Construção 
Chile (3)

Tabela 3. Modalidades de estudo. Tabela 4. Complexidade e tipo de obra.

Complexidade Tipo de Obra Casos

Alta Nova
Bolivia (2)
Chile (6)

Nicaragua (1)

Média

Nova
Bolivia (1)

Nicaragua (1)

Ampliação Honduras (2)

Baixa Nova
Bolivia (1)

Nicaragua (1)
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Adicionalmente, é importante considerar 
que as conclusões obtidas a partir dos 
estudos de caso, embora possam ser 
orientativas e guiar a tomada de decisão, 
não podem ser consideradas definitivas 
ou estáticas. A própria natureza dos 
projetos de infraestrutura hospitalar e as 
realidades dos países estão em constante 
mudança, portanto, o contexto específico 
de cada projeto deve ser sempre 
considerado no momento de iniciar e gerir 
um projeto.
Algumas das limitações que devem ser 
consideradas são as seguintes:

• 6 dos 15 projetos ainda não foram 
concluídos, e 3 deles nem haviam 
iniciado a fase de construção; portanto, 
as variações de custo, prazo e escopo 
não abrangem todo o ciclo do projeto. 
Por este motivo, procurou-se realizar a 
análise por etapas (projeto, construção, 
supervisão), para que se pudessem 
obter algumas conclusões preliminares.

• Os estudos de caso não são 
homogêneos entre si, uma vez que 
alguns projetos se referem à ampliação 

e outros, à novas construções, ou 
correspondem a diferentes níveis de 
complexidade. No entanto, a análise 
pretendia que as conclusões fossem 
obtidas com base em parâmetros o 
mais similares possível.

• Em relação ao anterior, a quantidade 
de casos por modalidade ou 
complexidade não é necessariamente 
ampla, portanto, os autores reconhecem 
que as conclusões seriam mais 
contundentes quanto mais casos 
similares fossem analisados. Ainda 
assim, preferiu-se realizar a análise para 
efeito de aprendizagem, ainda que 
somente com um ou dois casos.

• Devido ao tempo decorrido de 
alguns deles e ao fato de alguns 
atores essenciais do processo terem 
mudado, não foi possível acessar todas 
as informações. Foi tomado cuidado 
para garantir que as conclusões 
obtidas fossem realizadas com base 
em evidências documentais e dados 
confirmados.

• A análise não inclui aspectos 
relacionados à qualidade das 
construções, entre outros motivos 
porque algumas não haviam sido 
finalizadas. Este fator é relevante em 
projetos de infraestrutura, mas outros 
fatores como a qualidade do projeto, e 
a boa execução ou supervisão, aspectos 
não necessariamente relacionados com 
a modalidade de execução, intervêm 
para a sua qualificação.

• Por último, é importante considerar 
que a realidade institucional, social 
e econômica dos países tampouco 
é homogênea, assim como não o 
são os procedimentos, as normas 
administrativas e civis e os custos 
empregados tanto para as estimativas 
como para as contratações. Por esse 
motivo, conforme indicado no início do 
capítulo, é importante ponderar esses 
dados com a realidade de cada país.

�
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6. Análise comparativa
A análise dos diferentes estudos de 

caso e das diferentes modalidades 
de execução permitiu obter algumas 

conclusões relevantes e outras que, 
embora não possam ser consideradas 
definitivas, permitem compreender as 
falhas e identificar oportunidades de 
melhoria na implementação de projetos de 
infraestrutura hospitalar.

Os aspectos analisados incluem 
governança, escopo, prazos e custos.

6.1 Governança
Tanto o PMBOK, do Project Management 
Institute, o PRINCE2 ou a norma ISO 
21.500, assim como outras organizações 
especializadas em Project Management, 
possuem diferentes definições sobre 
a governança de um projeto. Existem 
pequenas diferenças entre elas e cada 
uma apresenta um valor distinto da outra 
(ver QUADRO).

Nesta Nota Técnica, define-se que o 
objetivo mais importante da governança 
é estabelecer níveis claros de autoridade 
e de tomada de decisão em um projeto 
durante seu ciclo de vida; para tanto, 
a governança está representada pelas 
pessoas, políticas e processos que 
fornecem a estrutura para a tomada de 
decisões. A governança em um projeto 
de investimento público garante que este 
seja devidamente concebido e executado 
de acordo com as melhores práticas de 
gestão de projetos, de forma a garantir 
que os resultados e os benefícios sociais 
esperados sejam obtidos ao longo de seu 
ciclo de vida.

Para a análise de governança dos estudos 
de caso, foi usada como referência a 
estrutura definida pelo PRINCE2, que 
estabelece 4 níveis na estrutura de gestão 
de projetos:
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O Nível de Gestão Corporativa é 
representado pela máxima autoridade 
de tomada de decisão do Órgão Setorial 
(OS). Este nível é responsável por definir 
as expectativas do projeto, garantir 
os recursos do mesmo e delegar o 
gerenciamento diário do projeto para o 
nível inferior. Este Nível pode ser definido 
como o sponsor do projeto e desempenha 
um papel fundamental em seu sucesso. 
Quando há envolvimento e interesse deste 
nível em um projeto, sua probabilidade de 
sucesso é muito maior.

No caso de projetos de infraestrutura de 
saúde do setor público, este nível conta 
com a participação da autoridade máxima 
de tomada de decisão do OS (Ministro da 
Saúde ou Diretor da Instituição Autônoma 
de Saúde) e pode incluir representantes 
das organizações financiadoras do 
projeto (Organizações Multilaterais)18 e as 
principais partes interessadas (Ministério 
do Planejamento/ Finanças), que definirão 
as pautas estratégicas (não operacionais) 
e têm o poder de nomear os responsáveis 
pelo nível inferior (Conselho do Projeto).

18�No caso do BID, embora participe do diálogo em todos 
os níveis, não assume responsabilidade nem participa da 
tomada de decisões do projeto. A função do BID é exercer 
a supervisão técnica e administrativa, buscando garantir 
a correta execução dos recursos e obter os produtos, 
resultados e benefícios do projeto.

Ao Nível de Direção cabe dirigir o 
projeto, sendo responsável por garantir 
que o mesmo cumpra os resultados 
estabelecidos. É aquele que planeja, 
autoriza os recursos necessários, aprova 
o andamento, toma decisões, articula 
os diversos participantes e dá apoio 
visível e contínuo à execução do projeto, 
incluindo a comunicação com as partes 
interessadas.

Geralmente, este nível não é unipessoal, 
mas inclui e articula vários atores que 
representam tanto o Nível de Gestão, 
quanto os usuários e prestadores de 
serviços essenciais do projeto. No caso 
de projetos de infraestrutura no setor 
saúde do setor público, geralmente 
participa deste nível o diretor da Unidade 
Executora (Executivo), o diretor do 
Hospital ou da área de planejamento 
do Órgão Setorial (como representante 
do usuário) e a Diretoria da área de 
infraestrutura do próprio Órgão Setorial 
(como prestadora interna de serviços de 
infraestrutura). Nos casos de projetos 
de gestão mista (conforme apresentado 
nesta Nota Técnica), este nível inclui as 
Agências Especializadas ou Empresas 
de gerenciamento, na qualidade de 
prestadores de serviços externos.

O Nível de Gestão geralmente é 
representado por uma única pessoa: 
o Gerente de Projeto. Este nível é 
responsável pela gestão do dia-a-dia do 
projeto. Sua principal responsabilidade 
é garantir que o projeto entregue os 
produtos requeridos de acordo com os 
objetivos de tempo, custo, qualidade, 
escopo, risco e benefício. No caso dos 
projetos de infraestrutura do setor saúde 
do setor público, geralmente o Gerente 
de Projeto é um funcionário designado 
para essa finalidade ou está delegado a 
uma empresa específica responsável pela 
gestão do projeto de infraestrutura.

O Nível de Entrega é constituído pela 
equipa técnica, empresas, empreiteiras, 
supervisores e fornecedores encarregados 
de entregar os respectivos produtos de 
acordo com a qualidade, custo e prazos 
determinados em seus respectivos 
contratos.

Com base nesta estrutura, pode-se definir 
que a execução do projeto se enquadra 
especificamente nos três últimos níveis, 
deixando o Nível de Gestão Corporativa 
fora da responsabilidade operacional 
direta na implementação do projeto, 
embora este seja sempre o responsável 
último pelo projeto, especialmente frente 
aos organismos financiadores.19 

19�Na realidade, dependendo do país, o grau de 
envolvimento do Nível de Gestão Corporativa é maior ou 
menor, dependendo do grau de independência que, por 
regra ou costume, pode ser atribuído aos demais níveis. Este 
pode ser um fator que impacta diretamente os tempos de 
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Nas Figuras 4 e 5, são apresentados dois 
exemplos de organogramas hipotéticos 
de mecanismos de governança de 
um projeto, com a identificação dos 
diferentes papéis de acordo com duas das 
modalidades de gestão identificadas no 
Capítulo 4: gestão interna e gestão mista. 

Conforme indicado no Capítulo 4, do 
universo de estudos de caso analisados, 
alguns foram geridos internamente pelo 
Órgão Setorial e outros de forma mista, 
atribuindo parte da responsabilidade a um 
sócio externo.

A.  Projetos geridos de forma interna:
Chile
A gestão dos projetos dos hospitais 
Barros Luco, Puente Alto e Sótero 
del Río foi realizada diretamente pelo 
Ministério da Saúde (MINSAL), através 
dos respectivos Serviços de Saúde 
regionais, mediante uma combinação de 
profissionais do seu staff permanente 
com outros contratados especificamente 
para esta função. O MINSAL, a nível 
central, monitorou os projetos através da 
Divisão de Investimentos do Ministério.

execução, se é que o Nível de Direção conta com suficientes 
poderes delegados. Por exemplo, em alguns países, todos os 
documentos exigem a assinatura do(a) Ministro(a), incluindo 
trâmites menores ou autorizações para solicitar informações 
a outros organismos.



COMITÊ DE DIREÇÃO

JUNTA DE PROJETO

EQUIPE DE PROJETO

Órgão Setorial 

USUÁRIO EXECUTIVO

GERENTE DE PROJETO

PROVEDOR

Ministério de Finanças/

Financiador(Ministério da Saúde)

Planejamento/Hospital Unidade Executora

Organismo Setorial

Área de Infraestrutura
Organismo Setorial

Nível Gestão 

Nível Gestão

Nível Entrega

Nível Direção

Corporativa

COMITÊ DE DIREÇÃO

JUNTA DE PROJETO

EQUIPE DE PROJETO

Órgão Setorial 

USUARIO EXECUTIVO

GERENTE DE PROJETO

PROVEDOR

Ministério de Finanças/

Financiador(Ministério da Saúde)

Planejamento/Hospital Unidade Executora

Empresa/Agência

Empresa/Agência 

Nível Gestão 

Nível Gestão

Nível Entrega

Nível Direção

Corporativa

Figura 4. Exemplo de organograma de governança de projeto na modalidade de 
“gestão interna”. 

Figura 5. Exemplo de um organograma da governança de um projeto na modalidade 
de “gestão mista”.
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A modalidade de governança é a 
gestão interna; o Nível de Direção 
recai sobre a Divisão de Investimento 
(Executivo) e o diretor do Serviço de 
Saúde correspondente (Prestador); no 
Nível de Gestão está o Inspetor Técnico 
de Trabalho (ITO) e, para o Nível de 
Entrega, encontra-se a equipe técnica 
do Serviço de Saúde, a empreiteira 
(projeto e construção) e a empresa 
fornecedora do equipamento.

Embora neste caso a participação do 
Usuário (Diretor do Hospital) não seja 
claramente identificada, no Nível de 
Direção a diferenciação entre as funções 
do Executivo e do Prestador é clara.

Honduras
A gestão dos projetos dos hospitais 
de La Esperanza e Gracias foi 
realizada pela Secretaria de Saúde 
(SESAL), que fez a contratação de 
todas as empreiteiras por meio da 
unidade executora do Programa 
de Fortalecimento da Gestão 
Descentralizada dos Serviços de 
Saúde (GESALUD). A modalidade de 
governança deste projeto é interna: 
O Nível de Direção está a cargo do 
GESALUD (Executivo) e da Unidade 
Técnica de Gestão de Projetos UTGP 
(Provedor), embora o usuário não 
seja identificado. Para a gestão direta 
do projeto, a UTGP designa um 
coordenador do projeto da equipe da 
SESAL.

Nível/Função

Direção
GESALUD (Executivo)
Unidade Técnica de Gestão de Projetos (UTGP)

Gestão Coordenador de projeto SESAL

Entrega

Empresa de projeto
Empresa construtora
Empresa supervisora
Provedores de equipamento médico

Nível/Função

Direção
Divisão de Investimentos do Ministério da Saúde (Executivo) 
Diretor do Serviço de Saúde do MINSAL (Provedor)

Gestão Inspetor Técnico de Obra- ITO (Gerente de Projeto)

Entrega
Equipe Técnica do Serviço de Saúde Regional
Empresa empreiteira de projeto e construção
Provedora do equipamento médico

Nicaragua
No caso dos hospitais HEODRA, Ocotal 
e Corn Island, a gestão dos projetos 
esteve a cargo do Ministério da Saúde, 
que fez a contratação de todas as 
empreiteiras, incluindo uma supervisão 
externa para fins de controle das obras. 
O Ministério nomeou um Gerente de 
Projeto para acompanhar cada uma das 
obras, embora o mesmo profissional não 

tenha sido, em todos os casos, aquele 
que exerceu essa função desde o início 
do ciclo de vida do projeto.

O modelo de governança dos projetos 
da Nicarágua é inteiramente de gestão 
interna. No Nível de Direção, a Direção 
de Recursos Físicos do MINSA seria o 
Provedor e a Unidade de Cooperação 
Externa seria o Executivo, ainda que o 
usuário não seja identificado; a Nível 

Tabela 5. Estrutura de governança dos projetos do Hospital Barros Luco, Puente Alto e 
Sótero del Río.

Tabela 6. Estrutura de governança dos projetos de La Esperanza e Gracias.
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de Gestão, designa-se um Gerente de 
Projeto da equipe do MINSA e a, Nível de 
Entrega, estão a empresa de supervisão, 
o empreiteiro de obras e o fornecedor de 
equipamento.

Nesse caso, o Nível de Direção do 
projeto não incorporou explicitamente o 
Usuário (Diretor do Hospital). 

B. Projetos geridos de forma mista:
Bolivia
Para os hospitais Llallagua e Ocurí, 
o OS designou o Fundo Nacional de 
Investimento Produtivo e Social (FPS)20  
para administrar o projeto. Este, por 
sua vez, contratou uma empresa para 
supervisionar as obras e administrar 
o contrato, bem como supervisionar a 
instalação dos equipamentos. O modelo 
de governança utilizado para estes 
hospitais é a gestão mista do projeto, 
em que, ao Nível de Gestão, estava a 
Gerência Departamental do FPS, que 

20�O FPS é uma entidade de direito público, de 
fomento e sem fins lucrativos, descentralizada, com 
personalidade jurídica própria, autonomia administrativa 
técnica e social, com jurisdição nacional, operações 
desconcentradas a nível departamental e que atualmente 
se encontra sob a tutela do Ministério de Planejamento do 
Desenvolvimento. Tem como objetivo principal gerir os 
recursos que foram disponibilizados por organismos de 
cooperação internacional e pelo Tesouro Geral da Nação 
para o co-financiamento de despesas de investimento de 
projetos viáveis que contribuam para o desenvolvimento 
socioeconômico dos municípios que, respondendo à 
demanda da sociedade civil, sejam consistentes com as 
políticas e estratégias nacionais de desenvolvimento.

nomeia, a Nível de Gestão, o Fiscal, e, 
a Nível de Entrega está a equipe de 
especialistas que dependem do Fiscal 
para o acompanhamento das obras e 
contratos relacionados (sem substituição 
das funções da Supervisão das obras) 
que, em conjunto com o Empreiteiro, 
integram a equipe de projeto. 

Neste caso, observa-se que não 
incorpora o Nível de Direção do projeto 
ao Prestador nem ao Usuário (Diretor do 
Hospital).

Para os Hospitais de El Alto e Potosí, a 
OS contratou uma empresa de gestão 
(denominada “Ente Gestor”), com o 
objetivo geral de apoiar com assistência 

Nível/Função

Direção
Unidade de Cooperação Externa do MINSA (Executivo)
Direção de Recursos Físicos do MINSA (Provedor)

Gestão Gerente de projeto MINSA

Entrega

Empresa de supervisão de obras
Empresa empreiteira de construção e equipamento
Empresa supervisora
Proveedores de equipamiento médico

Nível/Função
Direção Gerencia Departamental do FPS Potosí (Executivo)
Gestão Fiscal do FPS (Gerente de Projeto)

Entrega

Equipe de Especialistas do FPS
Chefe de avaliação do FPS
Empresa de Supervisão
Empreiteira de obras
Provedores de Equipamento

Tabela 7. Estrutura de governança dos projetos dos Hospitais HEODRA, Ocotal e Corn 
Island.

Tabela 8. Estrutura de governança dos projetos Llallagua e Ocurí.
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técnica e fiduciária, desenvolvimento 
técnico, administrativo, operacional, 
fortalecimento e capacitação em gestão 
de projetos, desde o projeto até o 
funcionamento dos hospitais.

Embora com pequenas diferenças, o 
modelo de governança utilizado para 
ambos os projetos coloca o Coordenador 
Geral da Unidade de Gestão do Projeto 
(UGESPRO) no Nível de Direção, assim 
como o Executivo, que designa o 
Coordenador Técnico da UGESPRO para 
o Nível de Gestão, na qualidade Gerente 
interno do projeto, ao Ente Gestor como 
Provedor e às Comissões Especiais 
como Usuários. Para o Nível de Entrega, 
encontra-se a equipe de especialistas, 
que dependem do Coordenador Técnico; 
apesar de não estarem incluídos, infere-
se que a equipe técnica do Ente Gestor, 
a empreiteira de obras e os fornecedores 
dos equipamentos se encontram no nível 
de entrega.

O mecanismo de governança, neste 
caso, deve ser entendido de acordo 
com o objetivo do projeto, que também 
buscou contar um Ente Gestor como 
Assessor titular e com uma equipe para 
fortalecer as capacidades do OS durante 
a implementação dos projetos.

De acordo com o esquema de 
governança da Figura 5, o Usuário e o 
Provedor deveriam fazer parte do Nível 
de Direção, e não do nível de Gerente de 
Projeto.

É importante destacar que, para as 
obras destes Hospitais, foi utilizado 
o modelo de contrato da Federação 
Internacional de Engenheiros 
Consultores (FIDIC)21, que estabelece a 
figura do “Engenheiro como a pessoa 
designada pelo Contratante como 
tal para os fins do Contrato e que é 
indicado nos Dados do Contrato, ou 
qualquer outra pessoa designada 
periodicamente pela Contratada”. 
Assim, o contrato estabelece que 

21�Dos 15 projetos analisados para esse estudo, somente 
estes contaram com contrato FIDIC.

essa função será desempenhada 
pelo Ente Gestor, assumindo este as 
funções e responsabilidades da figura 
do Engenheiro, o que permitiu o 
estabelecimento de sólidos mecanismos 
de governança de forma contratual. 

Chile
Para os Hospitais de Curicó, Alto 
Hospicio e Quillota Petorca, o MINSAL 
firmou um convênio com o Ministério 
de Obras Públicas (MOP) para a gestão 
e implementação dos projetos. O MOP 
dispõe de regulamento próprio para a 
gestão de projetos de infraestrutura, 
havendo nomeado um Inspetor Fiscal 
entre seus próprios funcionários, que 
supervisionou os contratos com o apoio 
de uma empresa de Consultoria Externa, 
desde a fase de concepção e projeto 
executivo até a entrega de obras. O 
MINSAL é o dono 

Nível/Função
Direção Coordenador(a) Geral UGESPRO (Executivo)

Gestão
Coordenador(a) Técnico UGESPRO (Gerente de Projeto)
Órgão Gestor (Provedor)
Comissões Especiais (Usuário)

Entrega Equipe Técnica da UGESPRO

Tabela 9. Estrutura de governança dos projetos El Alto e Potosí.
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do orçamento, de forma que, para 
alterações muito relevantes, o MOP deve 
também submetê-lo ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e ao Ministério da 
Fazenda.

Nesta estrutura de governança, são 
identificadas as autoridades do MOP e do 
MINSAL ao Nível de Direção, bem como a 
Comissão Técnica composta pelo Diretor 
do Serviço Regional de Saúde (Executivo), 
Diretor do Hospital (Usuários) e Diretor 
Regional de Arquitetura (Fornecedor). No 
Nível de Gestão, encontra-se o Inspetor 
Fiscal e, no Nível de Entrega, a equipe 
de Consultores externos, a empresa 
de supervisão de obras, a empreiteira 
(projeto e construção) e o fornecedor de 
equipamentos.

Em conclusão, da análise realizada, pode-
se afirmar que, embora com diferenças, 
todos os casos analisados apresentam 
uma estrutura de governança de acordo 
com os 4 níveis definidos pelo PRINCE2, 
tomado como referência para a análise. 
As variações encontram-se basicamente 
nos Níveis de Direção e Gestão, onde 
no primeiro o usuário e o provedor 

nem sempre estão integrados, e, no 
segundo, às vezes o gerente de projeto 
não é claramente estabelecido como 
responsável pelo projeto.

Na análise, não foi possível identificar uma 
relação direta entre a governança dos 
projetos e as modalidades de execução 
que permita assegurar que a combinação 
de umas com as outras tenha ou alcance 
melhores resultados. No entanto, como 
se verá nos capítulos seguintes, apesar 
dos projetos não terem decorrido sem 

dificuldades, os desvios de custo e prazo 
foram menores na modalidade de gestão 
mista.

Adicionalmente, embora o esquema de 
governança de cada projeto possa ser 
identificável, isso não permite afirmar que 
a tarefa diária e as decisões tenham sido 
adequadas. A maioria dos OS gerencia 
os projetos de acordo com a tradição 
histórica de suas organizações e não com 
as metodologias ou padrões atuais de 
gestão de projetos.

Nível/Função

Direção
MOP – MINSAL 
Comitê Técnico Específico (CTE)

Gestão Inspetor Fiscal (Gerente de Projeto)

Entrega

Assessores Externos
Empresa de supervisão de obras
Empresa empreiteira de obras
Provedores de equipamento

Tabela 10. Estrutura de governança dos projetos dos Hospitais Curicó, Alto Hospicio e 
Quillota Petorca.
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MODELOS DE CONTRATOS DE OBRA

O BID emprega dois modelos de 
documentos de licitação, os quais 
incluem dois modelos diferentes de 

contrato para as obras.
Os chamados documentos de obras 
menores, que são utilizados em processos 
para contratos de obras de até 10 milhões 
de USD, incluem um modelo de contrato 
mais simples do que os contratos incluídos 
nos chamados documentos de obras civis, 
que são usados para obras de montantes 
superiores ao acima mencionado, e mais 
complexos em sua implementação.22 
As diferenças entre um e outro modelo 
centram-se basicamente no modelo 
de contrato utilizado. Para além do 
critério do montante do contrato, outros 
fatores devem ser considerados, como 
o nível de complexidade dos trabalhos, 
as necessidades de cada projeto, a 
capacidade de gerenciar e administrar 
os contratos, a origem dos recursos, a 
complexidade do hospital, a existência 
ou não de um projeto, entre outros. Cada 
caso é particular e é com base nisso que 
deve ser decidido o tipo de contrato mais 
adequado. 

22�Adicionalmente, para contratos de projeto e construção, 
os modelos do BID mantêm os mesmos critérios. Um 
modelo é usado para obras menores e outro para obras 
civis.

Em geral, no caso de projetos complexos 
que necessitem ser contratados por meio 
de Licitação Pública Internacional, são 
utilizados os contratos FIDIC (Federação 
Internacional de Engenheiros Consultores), 
embora existam outros modelos como 
o NEC (New Engineering Contract) 
ou outros que são permitidos pelas 
políticas de aquisições do BID. Estes 
contratos baseiam-se nas boas práticas 
internacionais do setor da construção, 
estabelecem regras claras do jogo, uma 
abordagem equilibrada entre as funções e 
responsabilidades das partes, bem como 
uma alocação e gestão equilibrada dos 
riscos. 
Estes contratos incluem regras para 
adaptação dos valores contratados, regras 
para prorrogação do prazo de finalização 
e procedimentos de variação. Eles também 
fornecem um mecanismo de resolução de 
disputas em vários níveis.
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A GESTÃO DE PROJETOS 
E A GOVERNANÇA

Cada projeto é único e diferente do 
outro, portanto, para sua adequada 
gestão, deve-se definir como os 

atores ou as partes interessadas irão se 
relacionar, suas responsabilidades e níveis 
de decisão.

Existem organizações, reconhecidas em 
todo o mundo, dedicadas a estabelecer 
padrões e metodologias para a gestão 
de projetos. Entre os mais importantes 
estão: Project Management Institute 
(PMI), Projects in Controlled Enviroments 
(PRINCE2), International Project 
Management Association (IPMA) e 
Association for Project Management 
(APM).

Na maior parte do setor público da ALC, 
os projetos são administrados de maneira 
ad hoc; é nomeado um Diretor/Gerente 
com experiência em determinado assunto, 
com uma abordagem mais técnica do que 
a gestão de projetos.

No entanto, existem algumas experiências 
incipientes, como a implementação 
de Escritórios de Gestão de Projetos 
(PMOs, na sigla em inglês) na estrutura 
interna dos Órgãos Setoriais, de forma 
a incorporar as melhores práticas, 

processos, ferramentas e pessoal para 
a execução. de investimentos diversos, 
incluindo obras de infraestrutura, nos 
prazos e com as características definidas 
no seu planejamento. O PMO proporciona 
aos líderes de projetos o suporte 
necessário para administrar seus projetos 
por meio do emprego de métodos e 
processos de planejamento, execução, 
monitoramento e controle. 

Exemplo disto é o governo do Peru que, 
devido ao sucesso na organização dos 
Jogos Pan-americanos de Lima por meio 
desse mecanismo, emitiu, em 2019, um 
decreto para a implantação de PMO’s 
em entidades do setor público, o que 
permitirá concentrar seus esforços para 
garantir que os projetos de investimento 
sejam executados com eficiência e 
dentro do prazo previsto, por meio de 
mecanismos eficazes.

Na ALC, os projetos de investimento 
em infraestrutura hospitalar são, em 
sua maioria, complexos, não só pela 
complexidade da infraestrutura em si, 
mas também pelos ambientes onde são 
implementados, pelas diversas partes 
interessadas envolvidas (internas e 
externas), pelos recursos e ferramentas 
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limitados, bem como pela atomização das 
responsabilidades dentro das estruturas 
da administração pública. Por este motivo, 
é indispensável contar com mecanismos 
de governança de projetos que minimizem 
os riscos técnicos, financeiros, jurídicos e/
ou de sustentabilidade do investimento 
realizado, com impacto na prestação de 
serviços de saúde ao cidadão.

O PMBOK indica que estabelecer a 
estrutura de gestão e tomada de decisão 
é um aspecto fundamental para o 
sucesso de um projeto, principalmente 
em projetos complexos e de alto risco, 
de forma que não depreender tempo e 
esforço em desenvolvê-la, bem como na 
escolha dos agentes mais indicados, pode 
fazer a diferença entre o sucesso ou o 
fracasso do projeto.

O PRINCE2 trata do planejamento, 
delegação, monitoramento e controle 
dos principais aspectos do desempenho 
de um projeto. Um dos seus temas 
fundamentais é a governança de projetos, 
definindo claramente as diferentes 
funções dos agentes que devem participar 
na gestão de um projeto, que serão 
discutidos posteriormente e utilizados na 
análise dos estudos de caso.

O Norma ISO 21.500 define “governança 
do projeto” como “a estrutura pela qual 
uma organização é dirigida e controlada. 
A governança do projeto inclui, mas 
não se limita a, as áreas da governança 
da organização que estão diretamente 
relacionadas às atividades de um projeto”.

A governança dos projetos de 
infraestrutura inclui os mecanismos 
administrativos implementados pelo 
Órgão Setorial durante o ciclo de vida 
de um projeto para efeitos de gestão, 
monitoramento, rendição de contas, 
transparência, tomada de decisão 
eficiente e oportuna para o cumprimento 
dos objetivos estratégicos do OS e do 
país, bem como a gestão dos contratos 
das diferentes partes envolvidas e a 
coordenação interinstitucional necessária 
aos objetivos do projeto.

A governança de um projeto de 
investimento público garante que ele seja 
corretamente concebido e executado em 
conformidade com as melhores práticas de 
gestão de projetos, de forma a garantir que 
os resultados e benefícios sociais esperados 
sejam obtidos ao longo de seu ciclo de vida.
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6.2 Escopo
O escopo de um projeto de infraestrutura 
hospitalar é definido nos estágios iniciais 
e inclui a descrição e especificação do 
que será construído e equipado. 

Embora seja verdade que, desde a 
fase de planejamento, o escopo do 
empreendimento passe por ajustes até 
a definição precisa do que é necessário, 
uma vez definido e contratado o projeto 
ou a construção, ele não deveria mais 
sofrer alterações. 

O escopo, juntamente com o prazo e os 
custos, forma uma tripla restrição nos 
projetos, o que significa que, ao variar 
qualquer um deles, uma ou ambas as 
outras variáveis serão inevitavelmente 
afetadas. Portanto, as mudanças no 
escopo do projeto quando os respectivos 
contratos já foram assinados abrem as 
portas para custos adicionais, atrasos e 
possíveis controvérsias contratuais.

A avaliação da variação do escopo e seu 
impacto no desenvolvimento do projeto 
(especialmente em custo e prazos) foram 
analisados nos 15 estudos de caso. Sem 
embargo, com base na dificuldade de 
definir elementos de escopo comparáveis, 
três pontos de controle foram definidos 
para fins de realização da análise:

• Existência de estudo de pré-
investimento que dê sustentação ao 
projeto realizado.

• Termos de Referência23 sólidos para 
contratação de obras.

• Existência de emendas aos contratos 
decorrentes de modificações de escopo.

A. Estudos de pré-investimento que 
deem sustentação ao projeto 
No âmbito dos estudos de pré-
investimento, os seguintes documentos 
foram considerados como elementos 
fundamentais na definição do escopo 
de um projeto de infraestrutura 
hospitalar: i) Planejamento Assistencial, 
ii) Plano Funcional e iii) Plano Médico 
Arquitetônico. 

A importância destes elementos reside 
no fato de darem sustento à necessidade 
do projeto e às características do 
edifício a ser projetado e construído, 
minimizando os riscos de alterações 
e ajustes durante a fase de projeto ou 
construção 

23�Refere-se à descrição indicando as diretrizes gerais, 
requerimentos, especificações técnicas, objetivos, 
escopo, metodologia, atividades a serem realizadas para 
o desenvolvimento de uma obra de construção. Nos 
documentos de licitações do BID, essa descrição está 
incluída na Seção de Especificações (para obras menores) 
ou na Seção de Requerimentos da obra (para obras 
maiores). Nos documentos de licitação, eles estão incluídos 
na Seção de Requerimentos do contratante.

Da análise realizada dos 15 casos, 
pode-se desprender que quase todos 
os projetos possuíam Estudos de pré-
investimento, com maior ou menor 
detalhamento, e praticamente todos 
contavam com um Planejamento 
Assistencial. No entanto, apenas 3 deles 
possuíam um Plano Funcional.24  

O Plano Funcional estabelece todos 
os critérios e parâmetros necessários, 
desde o planejamento ao funcionamento, 
operação e manutenção da infraestrutura 
e equipamentos, a definição do modelo 
de gestão, a estimativa dos recursos 
humanos e financeiros necessários, bem 
como a metodologia de supervisão do 
processo de execução do projeto em 
todas as suas fases, o que permitirá 
garantir o cumprimento dos critérios 
previamente definidos.

Por não haver um Plano Funcional, 
na maioria dos casos passa-se do 
Planejamento Assistencial para o Plano 
Médico Arquitetônico, sendo que na 
maioria dos casos este último se resume 
a uma lista sucinta de serviços de saúde, 
com quantidades e dimensionamento de 
espaços . A não existência de um Plano 
Funcional impede o Órgão Setorial de 
ter uma estimativa do investimento a 
ser realizado e dos custos de operação 

24�HEODRA na Nicarágua e os Hospitais de El Alto Sur e 
Potosí, da Bolívia.
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Hospital Planejamento Assistencial Plano Funcional Plano Médico Arquitetônico
Llallagua
Ocurí
Potosí
Alto Sur
Barros Luco Tinha anteprojeto 
Puente Alto Tinha projeto preliminar
Sótero del Río Tinha projeto preliminar
Alto Hospicio Tinha projeto preliminar
Curicó Tinha projeto preliminar
Quillota Tinha projeto preliminar
La Esperanza
Gracias
Corn Island Não foi obtido
HEODRA
Ocotal Não foi obtido

e manutenção em conjunto com os 
investimentos. Particularmente na 
fase de projeto, a falta de tal Plano 
torna difícil ter premissas claras sobre 
o escopo do projeto que o projetista 
deverá realizar.

No caso específico dos 6 projetos do 
Chile, embora não tenha sido incluído um 
Plano Funcional, foi incluído um projeto 
preliminar bastante detalhado25 que 

25�Embora não haja uma regra que assim o estabeleça, 
há consenso entre os técnicos de ambos os ministérios de 
que é melhor contar um anteprojeto completo. Os hospitais 
anteriormente desenvolvidos e não incluídos neste estudo 
foram contratados apenas com diretrizes de projeto e cada 
licitante teve que desenvolver um anteprojeto conforme 
sua oferta técnica. O resultado foi que os anteprojetos eram 
bastante distintos e difíceis de serem comparados entre si, 
e, ademais, o custo para desenvolver esses anteprojetos do 
zero é muito alto para os licitantes.

cobre, em grande medida, a necessidade 
do Plano Funcional, fornecendo todos 
os critérios para a elaboração do projeto 
executivo e das obras.

B. Termos de Referência sólidos para 
contratação de obras 
Para definir se os TDR são sólidos ou 
não, foi analisado seu conteúdo. Os TDR 
devem incluir o projeto completo e as 
características técnicas da infraestrutura 
exigida pelo escopo. Essa descrição do 
escopo deve ser adaptada para cada 
projeto específico, e não a construídos 
genéricos ou transladados de outros 
projetos.

Quanto aos estudos de caso, a 
análise determinou que os TDR para 
a contratação das obras dos projetos 
no Chile (Projeto e Construção) e na 
Bolívia (Projeto e Supervisão) são os que 
possuem os TDR mais completos para as 
licitações. das obras. 

Embora em ambos os casos as 
modalidades de execução sejam 
diferentes, no caso chileno os projetos 
preliminares são entregues como parte 
dos encargos de licitação, com uma 
lista completa de especificações, o 
que facilita a preparação da oferta aos 
licitantes e permite estimar o escopo das 
obras com maior precisão. No caso da 
Bolívia, os encargos foram elaborados 

Tabela 11. Projetos que tiveram Estudos de pré-investimento.
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pela Empresa Gestora, porém, possuindo 
estudos completos de pré-investimento 
(Planejamento Assistencial, Plano 
Funcional, Plano Médico Arquitetônico 
e outros Estudos Técnicos prévios), 
permitiram ter TDR sólidos.

No caso do HEODRA da Nicarágua 
(Construção e Equipamentos), também 
possuía TDR completos para a licitação 
das obras, isso devido ao fato de que 
no primeiro contrato do HEODRA 
(Projeto, Construção e Manutenção), a 
empreiteira elaborou o Plano Funcional, 
o Plano Médico Arquitetônico e Projeto 
Completo.

C. Emendas aos contratos derivadas de 
modificações de escopo 
Na análise dos estudos de caso, foi 
possível identificar que os 6 projetos 
finalizados26 tiveram alterações em seus 
contratos de Obras e Supervisão, o que 
implicou ampliações de prazo e custo, 
e que foram geradas por alterações de 
escopo. No entanto, após uma análise 
aprofundada, as causas de tais emendas 

26�Os projetos finalizados são 3 na Bolívia, 2 em Honduras 
e 1 na Nicarágua.

foram classificadas nas seguintes 
categorias:

• Novos requerimentos: solicitação 
por parte da Contratante da 
incorporação de serviços, ambientes 
ou equipamentos não contemplados no 
contrato inicial.

• Deficiências de projeto: erros ou 
omissões no projeto que devem ser 
corrigidos ou adicionados na fase de 
construção.

Os novos requerimentos podem estar 
associados a mudanças na política 
setorial, normativas ou aspectos que 
não foram considerados nos Estudos 
de pré-investimento;27 no entanto, as 
deficiências de projeto estão geralmente 
associadas à TDRs de contratação 
insuficientes ou à má qualidade dos 
projetos ou supervisão do mesmo.

27�Em muitas ocasiões, os novos requerimentos surgem 
quando não há uma participação adequada do usuário 
desde a fase de pré-investimento, nem durante a elaboração 
do projeto, bem como quando não há validação prévia à 
contratação.

É importante ter em conta que os 
aumentos de custos e prazos nos 
contratos podem ter outras causas, 
denominadas imprevistos, e que 
respondem a situações externas que 
não podem ser consideradas e não a 
novos requerimentos ou a deficiências de 
projeto.28

Nos casos dos 9 hospitais que se 
encontram em execução,29 é necessário 
aguardar sua conclusão para proceder 
a uma avaliação completa, embora, 
conforme reportado, em alguns dos 
projetos novos requisitos ou deficiências 
no projeto e nas quantidades estimadas 
de obras, que neste momento estão 
sendo geridas no âmbito do contrato 
celebrado, sem necessidade de 
requisição de emendas que alterem 
custos ou prazos.

28�Por exemplo, no caso de Corn Island, na Nicarágua, um 
navio que fornecia materiais para a obra naufragou e, na 
Bolívia, ocorreram bloqueios de estradas em decorrência de 
conflitos sociais, que impediram o abastecimento adequado 
de pessoal e mão de obra.

29�Os hospitais em execução são: 1 na Bolívia, 6 no Chile e 
2 na Nicarágua.

Hospital Novos requerimentos Deficiências no projeto
Llallagua
Ocurí* 
Potosí
La Esperanza
Gracias
Corn Island

Tabela 12. Causas de desvio de escopo.
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* Foi efetuada uma variação de escopo que incluiu, entre outros: vidros duplos, aquecimento por radiação e melhorias 
nas instalações elétricas. Essas atividades não foram estabelecidas no projeto inicial devido a questões de disponibilidade 
orçamentária.



A Tabela 13 apresenta um resumo da 
análise dos pontos de controle definidos 
para a avaliação da variação do escopo 
(Estudo de pré-investimento, qualidade 
dos TDR das licitações e Emendas de 
contratos) dos estudos de caso em 
relação à modalidade de execução.

Impacto em custos e prazo
Ao analisarmos, do ponto de vista 
quantitativo, como essas variações de 
escopo impactaram os custos e prazos 

Hospital Estudio de pré-
investimento

Qualidade dos TDR’s 
de obras Modificações de escopo

NÃO Completos Incompletos Deficiências 
de projeto

Novos 
requerimentos

Llallagua
Ocurí
Potosí
Alto Sur
Barros Luco
Puente Alto
Sótero del Río
Alto Hospicio
Curicó
Quillota
La Esperanza
Gracias
Corn Island *
HEODRA 1
HEODRA 2
Ocotal *

Tabela 13. Resumo de resultados dos pontos de controle para avaliação do escopo. Tabela 14. Resumo dos desvios de custos e prazos de obras e supervisão por 
modificações de escopo nos projetos finalizados.

* Não foi obtida a documentação

País Hospital Desvios de prazos Desvios de custos
Obras Supervisão Obras Supervisão

Bolívia

Ocurí 193% N/D 14.00% N/D
Llallagua 137% 85% 5.42% 17%
Promedio 165% 85% 9.71% 17%
Alto Sur* **   45% 71% 4.50% 36%

Honduras
Gracias 164%

80%
7.61%

31.35%
La Esperanza 150% 12.21%
Promedio*** 157% 80% 9.91% 31.35%

Nicarágua Corn Island 29% N/D 5,82% N/D
* Pendente finalização do Hospital de Potosí
** O contrato de supervisão inclui o Hospital de Potosí
*** O contrato de supervisão inclui 3 Hospitais do Programa.

dos projetos, pode-se afirmar que, apesar 
das modificações de escopo, os projetos 
tiveram um desvio de custo médio inferior 
a 10%. No entanto, os desvios de prazo 
são em média de 80%, embora isso 
não possa ser totalmente atribuído a 
modificações de escopo.30

30�No caso dos projetos bolivianos, por exemplo, houve a 
rescisão do contrato da primeira empreiteira, que incluiu o 
início de uma arbitragem e novo processo de licitação, o que 
aumentou significativamente os prazos.

A análise também determinou que 
as variações não estão diretamente 
relacionadas com a modalidade de 
execução, mas sim com a modalidade 
de gestão, as capacidades técnicas, 
existência ou não de estudos de pré-
investimento, solidez dos TDR e gestão 
dos contratos. 

Ainda assim, é importante considerar que 
modificações de escopo também podem 
surgir devido a mudanças na tecnologia 
durante a execução das obras. Portanto, 
uma variação de escopo nem sempre 

deve ser vista como algo negativo, mas 
sim que deve ser mantido um esquema de 
governança que permita gerenciar essas 
mudanças, evitando maiores impactos no 
custo e no prazo do projeto.
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A IMPORTÂNCIA 
DO PRÉ-INVESTIMENTO

O ciclo de vida dos projetos 
de investimento público em 
infraestrutura de saúde é composto 

por três fases: Pré-investimento, 
Investimento e Operação.

O sucesso de um projeto de infraestrutura 
hospitalar passa pelo cumprimento 
adequado das diferentes fases do ciclo 
de vida do projeto de investimento. Isso, 
por sua vez, envolve um ciclo que se 
repete em cada fase ao longo da vida do 
projeto: a fase é planejada, executada e os 
resultados são monitorados, as condições 
de cumprimento são avaliadas para 
determinar seu encerramento, deforma 
que o projeto possa continuar para a 
próxima fase.

Cada fase não deve ser vista 
independentemente, mas como um 
esforço contínuo e interdependente, uma 
vez que os resultados de uma fase são 
usados como insumos para a seguinte.

O escopo de um projeto de infraestrutura 
hospitalar inicia-se com o Estudo de pré-
investimento dos projetos planejados, 
quer a nível individual, quer no âmbito 
de um Plano Diretor de Investimento 
em Infraestruturas de Saúde, com uma 
projeção temporal definida pelo OS. O 

estudo de pré-investimento define o 
escopo e a viabilidade do projeto a ser 
implementado (inclui-se a descrição e 
especificação do que vai ser construído 
e equipado), bem como os mecanismos 
de controle que assegurem que o os 
atores envolvidos em todo o ciclo de 
vida do projeto estejam alinhados com os 
objetivos do mesmo.

Como parte do estudo de pré-
investimento, deve ser gerado o 
documento de Planejamento Funcional, 
que é aquele que prescreve todos os 
elementos necessários para materializar 
fisicamente todos os dados gerados no 
Estudo. 

A Fase de Pré-investimento é vital para 
evitar reprocessamentos e riscos nas 
fases seguintes. Na Fase de Investimento, 
o controle de qualidade adequado dos 
projetos quanto à forma, conteúdo e 
coerência documental são essenciais para 
mitigar os riscos de desvios de custos e 
prazos por alterações de escopo durante 
as obras, as quais podem surgir por 
necessidades não contempladas durante 
a execução do projeto ou por omissões 
do projetista na documentação, o que 
obriga o Contratante a solicitar alterações 
durante as obras.
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Planejamento

Execução

Monitoramento e
controle

Fechamento

Figura 6. Ciclo dos projetos.

Fonte: Elaboração própria.
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6.3 Prazo
O prazo de execução dos projetos 
foi analisado para os 15 estudos de 
caso, buscando obter conclusões que 
pudessem estar relacionadas com a 
modalidade de execução. Nesse sentido, 
a análise dos prazos envolveu dois 
momentos fundamentais do processo: 
o processo de licitação e o processo de 
construção.

Numa primeira abordagem, a análise 
é realizada considerando dois grupos 
de projetos: por um lado, aqueles que 
incluíam, em um mesmo contrato, projeto, 
construção e/ou supervisão (a maioria 
ainda em execução), e, por outro lado, 
aqueles que foram implementados de 
forma tradicional (todos já finalizados).

O primeiro grupo inclui 6 projetos 
implantados no Chile e 2 na Bolívia, e a 
comparação é oportuna, uma vez que 
todos partem de uma situação similar, sem 
contar com um projeto no momento da 
contratação. A análise concentrou-se nos 
processos licitatórios, uma vez que, por 
não estarem finalizados, não é possível 
analisar o prazo final de execução.

O segundo grupo de análise é constituído 
por projetos executados na modalidade 
tradicional, que se encontram já 
concluídos. Estes compartilham, ainda, 
a característica de serem menores e 
menos complexos. Nestes casos, embora 

os prazos de construção possam ser 
analisados, não é fácil analisar os prazos 
iniciais, uma vez que a informação 
histórica é parcial.

A. Prazos de licitação
No primeiro grupo, dos hospitais 
bolivianos desenvolvidos na modalidade 
Projeto e Supervisão31, o processo inicia-
se com a contratação, via licitação, do 
Órgão Gestor; em seguida, o Órgão faz 
os estudos preliminares e o projeto e, 
por fim, licita a construção e inicia a 
supervisão quando a obra é iniciada.

No caso dos hospitais do Chile 
(Projeto e Construção), há apenas uma 

31�El Alto Sur e Potosí.

licitação, o que implica em economia de 
tempo. Porém, embora os 6 hospitais 
tenham sido contratados sob a mesma 
modalidade, os 3 realizados sob gestão 
interna32 contemplaram a elaboração do 
projeto após a assinatura do contrato 
e os 3 realizados sob gestão mista33 
incluíram a elaboração do projeto na fase 
de licitação.

A Figura 7 mostra como nestes casos, 
embora não haja diferença substancial 
no tempo alocado ao processo 
licitatório34, naqueles projetos realizados 

32�Barros Luco, Provincia Cordillera e Dr. Sótero del Río.

33�Curicó, Alto Hospicio e Quillota Petorca.

34�Em média, o período de licitação é de 460 dias versus 
481 dias.

Figura 7. Tempo decorrido (dias corridos) e progresso físico das 
obras (%); projetos no Chile e na Bolívia.

Fonte: Elaboração própria.
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em regime de gestão mista, uma vez 
firmado o contrato, as obras começam 
imediatamente, uma vez que o projeto 
foi executado pelo licitante na fase 
de licitação. Esta situação também é 
vantajosa quando se compara com os 
casos da Bolívia, especialmente o caso 
de El Alto Sur, onde o dobro do prazo 
transcorreu desde a licitação do Órgão 
Gestor até o início das obras35. 

A Figura 8 mostra o tempo decorrido 
entre a convocatória para licitação das 
obras até sua conclusão, que, em média, 
ficou em torno de 162 dias36. 
Ao analisar os prazos de licitação 
em mais profundidade, o processo é 
dividido em duas etapas. A primeira 
(Fase de Oferta), estende-se desde 
a convocatória para licitação até a 
apresentação de propostas. A segunda 
fase (Fase de Tramitação) compreende 
a avaliação das propostas, adjudicação 

35�930 dias. O acréscimo do prazo deveu-se a um atraso 
na adjudicação, pois a oferta melhor avaliada encontrava-
se acima do preço de referência e foi somente quando 
garantida a disponibilidade total do orçamento que o 
contrato foi adjudicado.

36�Os prazos eram: Llallagua 123 dias, Ocurí 129 dias, La 
Esperanza 220 dias, Gracias 291 dias, Ilha do Milho 148 dias, 
Llallaguaa 107 dias (conclusão) e Ocurí 114 dias (conclusão). 
No caso dos hospitais Llallagua e Ocurí, o primeiro contrato 
de obras foi rescindido, sendo necessário abrir uma segunda 
licitação para a conclusão da construção de ambos os 
hospitais.

da proposta vencedora, assinatura do 
contrato, aprovações e, em geral, todos 
os trâmites prévios ao início da execução 
do contrato. A duração desta etapa é 
contada desde a abertura das licitações 
até o início das obras.

A Figura 9 mostra o prazo previsto e 
o prazo efetivo para a fase da oferta, 
identificando certa relação entre o prazo 
e a complexidade do respectivo projeto.

Para hospitais de menor porte e 
complexidade37, o tempo programado 
oscila entre 30 e 60 dias e, para hospitais 
na modalidade Projeto e Construção, 
há um período maior de elaboração da 
proposta, tanto real quanto programado. 
Isso se deve ao fato de que o proponente 
deve desenvolver o projeto preliminar do 
hospital na fase de licitação.

37�5 hospitais: Llallagua 44 dias (conclusão), Ocurí 31 dias 
(conclusão), La Esperanza 59 dias, Gracias 59 dias, Corn 
Island 43 dias.

Figura 8. Tempo decorrido (dias corridos) projetos finalizados.

Fonte: Elaboração própria.
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Em média, o aumento do prazo foi 
de 72%, destacando-se que os únicos 
hospitais em que o prazo da oferta 
não foi alterado foram os hospitais de 
primeiro nível de Llallagua e Ocurí, na 
Bolívia, e Corn Island, na Nicarágua. 

Figura 9. Prazo previsto e efetivo da fase de oferta e 
porcentagem de aumento.

Figura 10. Prazo previsto e efetivo da etapa de tramitação e 
porcentagem de aumento*.

Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria.

* No caso dos hospitais chilenos, não foi possível obter as informações relativas ao prazo da 
etapa de tramitação.

Relativamente à fase de tramitação, a 
duração média efetiva é de 173 dias e, 
ao contrário da fase de oferta, não existe 
uma relação clara entre os prazos e o 
porte ou complexidade dos projetos. 

Por outro lado, os prazos adicionais 
desta etapa apresentam grande 
variabilidade, incluindo alguns casos em 
que o prazo efetivo foi menor do que o 
programado.
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B. Prazo de construção
A análise dos prazos de construção 
só pode ser realizada nos contratos 
finalizados e, portanto, só foi possível 
fazê-la nos projetos realizados na 
modalidade tradicional. Conforme 
indicado na Figura 11, em todos os casos 
o prazo de construção excedeu o prazo 
estimado38.  

Em conclusão, considerando as duas 
fases em conjunto, pode-se afirmar que, 
para a maior parte das licitações, a fase 
de tramitação foi superior à fase de 
licitação (57%).

Paralelamente, conforme se verifica na 
Tabela 15, ao comparar o prazo previsto 
e efetivo da licitação com a duração 
inicialmente estimada para as obras, 
observa-se que, em média, o prazo 
previsto para a licitação equivale a 18% 
da duração estimada da obra e o prazo 
efetivo chega a 40% do prazo previsto.

38�É importante levar em consideração que, nos casos 
bolivianos, o prazo mais longo se explica em parte pelo 
fato de que os contratos iniciais dos Hospitais Llallagua e 
Ocurí foram rescindidos e as obras, reiniciadas algum tempo 
depois.

Nome do projeto
Prazo previsto Licitação/ 

Prazo Previsto Construção

Prazo efetivo Licitação/

Prazo Previsto Construção
El Alto 18% 54%
Llallagua (Conclusão) ND 16%
Ocurí (Conclusão) ND 17%
Potosi 21% 34%
Barros Luco 10% 16%
Cordillera 18% 36%
Sótero del Rio 13% 31%
Curicó 22% 31%
Alto Hospicio 26% 30%
Quillota Petorca 28% 44%
La Esperanza ND 105%
Gracias ND 104%
HEODRA 12% 23%
Ocotal 17% 20%
Corn Island ND 37%
Média 18% 40%

Tabela 15. Relação entre os termos da licitação e o prazo das obras.

Figura 11. Prazos previstos e efetivos (dias corridos).

Fonte: Elaboração própria.

46



CAUSAS DA VARIAÇÃO DE PRAZOS 
DE CONSTRUÇÃO

Ao analisar as causas que explicam a 
extensão do prazo de construção, 
foi possível identificar as seguintes:  

• Novos requerimentos: Solicitação 
de obras ou equipamentos não 
contemplados no projeto e no contrato 
iniciais.

• Falhas no projeto: Erros ou omissões 
no projeto que devem ser corrigidos na 
fase de construção.

• Problemas do terreno: problemas não 
previstos com a mecânica dos solos, 
lençol freático, saneamento, demolições, 
etc.

• Fatores externos: razões não 
atribuíveis ao empreiteiro ou ao 
contratante, como greves, clima, etc.

• Atrasos do contratante: atrasos na 
entrega do terreno, aprovações parciais, 
etc.

• Atrasos do empreiteiro: atrasos 
decorrentes da não disponibilização 
de pessoal ou recursos por parte da 
empreiteira para a execução da obra de 
acordo com o planejado.

• Abandono da empresa original: 
violação grave, por parte da empreiteira, 
que paralisa a obra e gera grandes 
atrasos do projeto, uma vez que 
implicam em rescisão de contratos e 
nova contratação.

De acordo com a análise, as falhas de 
projeto são a causa mais frequente 
de alterações devido ao aumento 
dos prazos dos contratos. Nesse 
caso, são adicionados os atrasos de 
responsabilidade do empreiteiro para dar 
início à obra.  
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6.4 Custos
Para efeitos de análise de custos, buscou-
se determinar, nos 15 estudos de caso, 
os custos de projeto, construção e 
supervisão.

A. Custo de projeto
Os dados de custos dos projetos foram 
obtidos para 10 casos. Ao analisar os 
custos unitários de projeto (medidos 
em dólares por m2 de superfície de 
construção), conforme indicado na 
Figura 12, pode-se observar dois grupos: 
o primeiro, formado pelos hospitais 
Barros Luco, Cordillera e Sótero del 
Río, no Chile e HEODRA, na Nicarágua, 
de maior complexidade, que têm um 
custo médio de 76,7 USD/m2; e os 
demais hospitais, de média e baixa 
complexidade, que custam em média 
32,7 USD/m2.  

Por outro lado, se o custo for observado 
como uma porcentagem do contrato 
de obras, aprecia-se uma situação um 
pouco mais uniforme. A Figura 13 mostra 
que, na maioria dos casos, esse valor 
encontra-se entre 2% e 4%, com exceção 
do hospital Barros Luco, em que o custo 
do projeto equivale a quase 5% do valor 
das obras. Isso nos permite concluir que 
o custo de projeto depende mais do 
porte e da complexidade do projeto do 
que da modalidade de execução.

Figura 12. Custo unitário de projeto (USD/m2).

Figura 13. Custo de projeto como porcentagem do contrato de obras.

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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Ao tentar analisar as variações nos 
contratos de projeto, foram obtidas 
informações para apenas quatro 
hospitais. No caso dos hospitais de 
El Alto Sur e Potosí, os aumentos 
de contrato se devem a pedidos de 
alterações, como, por exemplo, a adição 
de um segundo bunker de radioterapia. 

O caso do HEODRA é particular, uma 
vez que, inicialmente, foi celebrado 
um contrato de projeto, construção 
e manutenção com um consórcio 
constituído por uma empresa de 
arquitetura e uma construtora. Em 
consequência de problemas financeiros 
da construtora, o contrato foi rescindido 
na metade do processo de projeto, razão 
pela qual a mesma empresa de projeto 
foi posteriormente contratada para 
finalizá-lo, por um valor total inferior ao 
inicialmente contratado. 

Outro caso notável é o dos hospitais 
chilenos que, contratados na modalidade 
de Projeto e Construção39, o projeto 
é desenvolvido por cada participante 
da licitação e apresentado como sua 
oferta técnica. Isso não significa, em 
nenhum caso, que o projeto seja “sem 
custos” para o contratante, uma vez que 
cada licitante buscará recuperar seu 
investimento com os lucros do contrato, 
caso este seja adjudicado.

39�Curicó, Alto Hospicio e Quillota Petorca.

Dado que nestas condições a 
participação na licitação é um 
investimento de risco (apenas um 
dos participantes irá recuperar seu 
investimento no desenvolvimento do 
projeto), o Contratante oferece um 
pagamento às propostas avaliadas 
em 2º e 3º lugares de 0,6% e 0,4% 
do orçamento referencial da obra, 
respectivamente, a fim de reduzir este 
risco e estimular a participação.

Por fim, apenas em um caso (Corn 
Island) o projeto foi executado por 
funcionários do MINSAL, não sendo 
possível determinar seu custo.

B. Custo de construção
A análise dos custos de construção 
mostra uma grande variação, conforme 
indicado na Figura 14. Os custos de 
construção dependem de muitos fatores, 

País Nome do projeto Adjudicado 
projeto

Real executado 
projeto Variação custo

Bolívia El Alto 935.185 1.034.644 11%
Bolívia Llallagua 452.430 452.430 0%
Bolívia Potosí 750.635 882.975 18%
Nicarágua HEODRA 2.238.200 1.521.976 -32%

Tabela 16. Variação de custos de contratos de projeto.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 14. Custo unitário de construção (valor adjudicado) (USD/m2).

Fonte: Elaboração própria.
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entre os quais estão as características e 
complexidade de cada projeto, bem como 
as condições próprias de cada país. 
Sem embargo, é possível observar que os 
hospitais de menor complexidade40 estão 
entre os mais econômicos, enquanto os 
de maior complexidade41 são os mais 
custosos. 
A Figura 15 reflete uma situação similar, 
na qual se observa que o custo unitário 
tende a aumentar com a área construída 
(um proxy de complexidade).42 

40�Llallagua e Ocurí na Bolívia e La Esperanza e Gracias 
em Honduras.

41�6 hospitais do Chile e o HEODRA e o Hospital de Ocotal 
na Nicarágua.

42�Esta análise foi realizada considerando os valores 
adjudicados e não os valores finais, uma vez que estes não 
estão disponíveis para todos os hospitais estudados.

Ao analisar os casos dos projetos 
contratados no Chile na modalidade 
Projeto e Construção, pode-se observar 
que, embora todos tenham complexidade 
semelhante, aqueles que incluíram a 
execução do projeto na fase de licitação 
foram adjudicados a um custo 40% 
superior aos demais. 
No entanto, essa observação é parcial, 
uma vez que em nenhum dos casos o 
projeto está concluído, e a comparação 
de custos deve ser feita sobre o valor 
final, incluindo quaisquer eventuais custos 
adicionais que possam surgir43. 

43�Até a data deste relatório, não foram geradas alterações 
contratuais que impliquem um aumento de custos nos 
hospitais geridos pelo MOP, enquanto os hospitais geridos 
pelo MINSAL ainda encontram-se em fase de projeto.

Figura 15. Custo unitário de construção (adjudicado) vs área 
construída.

Fonte: Elaboração própria.
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VARIAÇÃO DO CUSTO 
NO DECORRER DO CICLO DE VIDA 
DO PROJETO

AFigura 16 e a Tabela 17 mostram 
como a estimativa de custo de 
construção evolui conforme o ciclo 

de vida do projeto avança. A primeira 
variação é entre o valor estimado no 
estudo de pré-investimento e o orçamento 
registrado nos editais de licitação da 
obra.44  Nesta fase, em média, não há 
variação significativa. Sem embargo, 
o primeiro salto relevante se dá entre 
o orçamento e o valor efetivamente 
adjudicado: em média, observa-se que 
o valor adjudicado é 15% superior ao 
orçamento da licitação, mas com grande 

44�A exceção é o hospital de Potosí, no qual ocorreram 
mudanças importantes no design e definição do projeto em 
relação ao que estava previsto no contrato de empréstimo.

variabilidade, com valores observados 
entre -7% e + 61%. Por fim, há os 
incrementos de custos durante a execução 
da obra. 

Para este estudo, existem apenas seis 
dados de custo final, que são em média 
54% do estimado no estudo de pré-
investimento e 16% do valor contratado. 
Isso se explica porque é justamente na 
fase de construção onde ocorrem as 
maiores modificações de escopo, seja 
por deficiências de projeto ou por novos 
requerimentos.
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Nome do 
projeto

Pré-investimento 
a licitação

Licitação a 
adjudicação

Adjudicado a 
Executado

Pré-investimento a 
executado

Bolívia

El Alto 3,1% 10,0% 23,7% 40%*
Llallagua 3,2% -1,5% 12,2% 14%
Ocurí 1,5% -0,3% 37,4% 39%**
Potosi 241,9% 7,5% Em curso Em curso

Chile

Barros Luco -4,2% -7,2% Em curso Em curso
Cordillera 11,8% 6,4% Em curso Em curso
Sótero del Rio 8,2% -0,4% Em curso Em curso
Curicó 2,8% 58,7% Em curso Em curso
Alto Hospicio -7,4% 60,6% Em curso Em curso
Quillota Petorca 3,0% 31,5% Em curso Em curso

Honduras
La Esperanza ND ND 12,2% 84%
Gracias ND ND 7,6% 92%

Nicarágua
HEODRA ND 11,6% Em curso Em curso
Ocotal ND 6,9% Em curso Em curso
Corn Island ND ND 4,0% ND

Média 2,4% *** 15,3% 16,2% 54,0%

Figura 16. Variação 
relativa do custo de 
construção*.

Tabela 17. Variação do 
custo de construção 
entre etapas.

* Cada linha fina corresponde a 
um projeto da amostra e a linha 
grossa indica a média.

* Neste caso, durante o processo de construção foram incluídos novos requisitos, como a construção de um segundo bunker que não 
era considerado no escopo original e também o contrato de obra foi ampliado, com a aquisição, por parte da empreiteira, de todos 
os equipamentos hospitalares que necessitassem de pré-instalação (lavanderia, cozinhas, esterilização, lâmpadas cirúrgicas, alguns 
equipamentos de radiodiagnóstico, etc.). 
** A execução da garantia da primeira empreiteira por abandono da obra permitiu ao executor dispor de recursos financeiros que 
foram utilizados para aumentar o escopo da obra com novos itens, nomeadamente nos sistemas elétricos, aquecimento e medidas de 
isolamento de fachadas e vidros duplos nas janelas. 
*** Exclui o hospital de Potosí.

Fonte: Elaboração própria.

Fuente: Elaboración propia.
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CAUSAS DAS VARIAÇÕES 
NO CUSTO DE CONSTRUÇÃO

Ao analisar as causas que explicam a 
variação dos custos dos contratos, 
foi possível identificar as seguintes 

• Novos requerimentos: Solicitação 
de obras ou equipamentos não 
contemplados no contrato e projeto 
iniciais.

• Falhas no projeto: Erros ou omissões 
no projeto que devem ser corrigidos na 
fase de construção.

• Problemas do terreno: problemas não 
previstos com a mecânica dos solos, 
lençol freático, saneamento, demolições, 
etc.

• Fatores externos: razões não 
atribuíveis ao empreiteiro ou ao 
contratante, como greves, clima, etc.

• Atrasos do contratante: atrasos na 
entrega do terreno, aprovações parciais, 
etc.

• Atrasos da empreiteira: atrasos 
decorrentes da não disponibilização 
de pessoal ou recursos por parte da 
empreiteira para a execução da obra de 
acordo com o planejado.

• Abandono da empresa original: 
violação grave, por parte da empreiteira, 
que paralisa a obra.

A causa mais frequente de aumentos 
de custos dos contratos são falhas 
de projeto, seguidas por novos 
requerimentos e causas externas. Em 
relação aos dois primeiros, nem sempre 
é claro distinguir quando um novo 
requerimento corresponde a um aumento 
do escopo do projeto ou a suprir uma 
omissão de um elemento no projeto 
original. 
Quanto às causas externas, geralmente 
referem-se a paralisações e bloqueios 
que impedem a chegada de insumos 
ou a execução das obras, bem como a 
condições meteorológicas. 

Problemas com o terreno foram 
mencionados apenas em um projeto, que 
corresponde a problemas com o lençol 
freático. Deve-se levar em consideração 
que diversos hospitais ainda estão em 
construção, de forma que ainda podem 
apresentar outros elementos no futuro.
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C. Custo de supervisão
Embora os estudos de caso não sejam 
homogêneos, o custo da fiscalização 
chega, em média, a 2,7% do custo do 
contrato de construção. No entanto, 
conforme mostrado na Figura 17, há uma 
ampla margem de variação, que vai de 
0,9% no hospital de Potosí a 6,3% no 
caso do hospital Llallagua.

Na mesma figura, pode-se observar 
que hospitais de alta complexidade 
apresentam um custo de supervisão 
proporcionalmente menor do 
que hospitais de média e baixa 
complexidade, o que pode ser explicado 
por economias de escala, visto que, 
em proporção aos maiores custos da 

obra, a porcentagem de supervisão é 
inversamente proporcional.

Esses percentuais são referenciais, 
uma vez que é necessário levar em 
consideração que todas essas análises 
foram realizadas com os montantes 
adjudicados, tanto para os contratos de 
supervisão quanto para construção45. 
Ademais, são considerados apenas os 
montantes dos contratos de supervisão 
externa, sem embargo, também há 
funcionários da Unidade Executora que 
participam da supervisão, os quais não 
são considerados.

45�Os dados estavam disponíveis apenas sobre os valores 
finalmente executados para dois hospitais.

Figura 17. Custo adjudicado de supervisão como percentual do valor 
adjudicado de construção.

Fonte: Elaboração própria. 54



PREÇOS UNITÁRIOS 
VS MONTANTE FIXO 

Na execução de obras públicas, 
geralmente são utilizados diferentes 
modelos de contratos, que podem 

determinar a forma de pagamento como 
“montante fixo”46 ou “preços unitários”.

No contrato de “Montante Fixo”, o 
Empreiteiro compromete-se a entregar 
uma obra totalmente acabada e em bom 
estado de funcionamento por um preço 
fixo, de acordo com os termos acordados 
no contrato. Este contrato é recomendado 
quando as quantidades e qualidades do 
projeto estão perfeitamente definidas nas 
especificações técnicas, planos, memoriais 
descritivos e relatórios de medições da 
obra. 

O ofertante apresenta a sua oferta 
com um preço fixo e integral, com a 
discriminação dos itens que suportam 
o referido valor e por um prazo de 

46�Em alguns países, é também conhecido como montante 
global ou taxa fixa.

execução. A oferta é baseada em um 
projeto fornecido pelo Contratante nos 
editais de licitação, mas os riscos de 
erros em tal projeto são assumidos pelo 
Empreiteiro, que deve, portanto, realizar, 
durante o processo de licitação, um 
estudo completo e exaustivo do projeto 
entregue ao Contratante, adicionando 
tudo o que considere estar em falta. O 
valor da sua oferta será considerado 
“fechado” uma vez que o contrato seja 
assinado (com exceção das cláusulas de 
reajuste de preço por fórmula polinomial).

É importante mencionar que qualquer 
obra adicional solicitada pelo Contratante 
ao Empreiteiro não estará incluída no 
preço contratual, e o Empreiteiro poderá 
cotá-la com preços unitários diferentes 
dos do contrato firmado; portanto, para 
a utilização deste tipo de contrato, é 
necessário um projeto bem definido e 
com poucas possibilidades de omissões/
erros e alterações, uma vez que qualquer 
variação irá gerar custos adicionais para o 
Contratante.
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No contrato “A preço unitário”, o 
montante da obra é pago ao empreiteiro 
pelo trabalho executado, o qual é medido 
com uma frequência determinada 
no contrato. Existe um documento 
(geralmente chamado de orçamento 
de obra) que inclui a descrição do item 
ou categoria, a unidade de medida, a 

quantidade e o custo de cada preço 
unitário que, somados, geram o 
orçamento da obra. 

O licitante propõe, em sua oferta, os 
preços unitários para cada um dos itens, 
de acordo com os planos e especificações 
técnicas e as quantidades referenciais. 

Durante a obra, certifica-se que essas 
atividades foram concluídas, e o preço a 
pagar é o já acordado. 

A Tabela 18 resume as vantagens e 
desvantagens de cada tipo, bem como os 
projetos em que seu uso é recomendado.

Montante Fixo Preços Unitários

Vantagens

• O empreiteiro pode estimar um custo bastante próximo da 
realidade ou pelo menos com um percentual muito pequeno de 
variação.
• Durante a fase de licitação, o empreiteiro assume a 
responsabilidade pela medição e avaliação do projeto e dos 
seus próprios custos, o que isenta o mesmo de reclamações 
posteriores sobre custos não considerados ou subestimados.
• Durante a execução das obras, o trabalho de medição do 
andamento é facilitado, pois o valor final de cada unidade é 
conhecido e, portanto, cada certificação mensal de obra pode 
ser paga com base no percentual executado. 

• Permite ter um orçamento ajustado à obra de maneira 
detalhada e conhecer o custo de cada componente e de cada 
atividade.
• Permite realizar o controle do andamento da obra e estimar 
detalhadamente os pagamentos.
• A lista de quantidades permite ter preços base no caso de 
eventuais alterações por parte do contratante durante a execução 
das obras.
• Permite o ajuste, aumento ou redução dos volumes dos itens de 
obra contemplados nos preços unitários.  

Desvantagens

• O estabelecimento de um preço fixo obriga o Contratante 
a praticamente não variar nada uma vez feita a adjudicação 
pois, se o fizer, o Empreiteiro pode aproveitar a conjuntura para 
melhorar sua posição contratual.

• Está sujeito a variações de mercado com impacto nos preços 
unitários.
• A responsabilidade principal pela medição da obra executada 
recai sobre a Supervisão das obras. Em obras complexas, essa 
atividade pode ser complicada e exigir muitos recursos.

Emprego 
recomendado

• Geralmente, em obras hospitalares complexas em que existe 
um projeto completo e muito bem desenvolvido.
• Quando se pretende transferir a responsabilidade total para 
o empreiteiro, mesmo que custe um pouco mais.

• Geralmente, em obras onde há um alto grau de indefinição ou 
incerteza, projetos inacabados, bem como em obras de resposta a 
emergências.
• Quando o contratante tem a capacidade de supervisionar não 
só a qualidade da obra, mas também as quantidades de obra e o 
faturamento do empreiteiro.

Tabela 18. Contratos de montante fixo e preços unitários.
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7. Conclusões e 
recomendações
Oestudo realizado mostrou que 

as modalidades de execução 
dos próprios projetos, por si 

só, não as tornam umas melhores que 
as outras. Todos os projetos de uma 
forma ou de outra tiveram algum tipo 
de desvio de escopo, prazo e custo em 
relação ao previsto. O emprego de uma 
modalidade depende, em grande medida, 
da complexidade da infraestrutura, das 
capacidades técnicas do Órgão Executor 
e do arcabouço jurídico e institucional em 
vigor no país.

É importante mencionar que, em qualquer 
modalidade de execução (tradicional, 
projeto e construção, projeto e supervisão 
ou construção e equipamentos, ou 
qualquer outra), é necessário analisar o 
projeto ao longo de todo o seu ciclo de 
vida, e que a sequência entre uma fase e 
outra seja realizada de maneira ordenada 
e consistente. 

7.1 Aspectos a serem 
considerados em 
todos os projetos  
Neste estudo, foi possível identificar 
alguns aspectos que são imprescindíveis 
para uma correta execução dos 
projetos de infraestrutura hospitalar, 
independentemente de sua modalidade 
de execução:

1) Estudos de pré-investimento para 
os projetos. Os projetos devem dispor 
de todos os estudos elaborados na 
Fase de Pré-Investimento, incluindo o 
Plano Funcional. Recomenda-se que as 
Entidades incluam a elaboração deste 
documento no âmbito dos estudos de 
pré-investimento de cada projeto. 
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2) Licitações e administração de 
contratos. É importante contar com 
Editais de licitação e Termos de 
Referência completos para projetos, 
obras e supervisão, que definam 
claramente o escopo dos projetos 
sem ambiguidades, bem como que os 
contratos firmados sejam administrados 
e geridos de forma adequada, com 
procedimentos operacionais simples e 
transparentes, e estabelecendo as funções 
e responsabilidades de cada parte 
interessada.

3) Mecanismo de governança do projeto. 
Recomenda-se a implantação de padrões 
ou metodologias de gestão de projetos, 
com estruturas de governança claras 
e adequadas em seus diversos níveis, 
de forma que abarque todo o ciclo do 
projeto, desde sua concepção até seu 
funcionamento. 

7.2 Recomendações 
segundo modalidade 
de execução 
Conforme mencionado anteriormente, 
não existe uma modalidade de execução 
que possa ser determinada como 
melhor que outra. No entanto, podem 
ser identificadas algumas vantagens e 
desvantagens de cada uma, que devem 
ser levadas em consideração tanto na 
escolha de uma modalidade quanto em 
sua implementação.

A. Modalidade Tradicional
No caso da modalidade tradicional, 
em que o projeto, construção e 
equipamentos são separados em pacotes 
consecutivos, a principal debilidade 
está na falta de uma gestão integrada 
do ciclo de vida do projeto. O problema 
recorrente nesses projetos é que, quando 
as falhas de projeto se tornam evidentes 
durante a construção, não há mais a 
quem recorrer, uma vez que a empresa 
que realizou o projeto finalizou seu 
contrato e suas garantias expiraram.

Caso a Unidade Executora não 
disponha das capacidades técnicas para 
supervisão dos projetos, recomenda-
se a contratação de empresas externas 
para tal atividade, a fim de garantir 

a qualidade dos projetos na forma e 
no conteúdo. Essas empresas podem 
executar a tarefa ou apoiar a equipe do 
Organismo Executor na supervisão do 
projeto.

Recomenda-se também que haja a 
possibilidade de o projetista não ficar 
totalmente desengajado durante o 
processo de construção, para que possa 
responder ou apoiar qualquer situação 
que surja durante o processo47. Sugere-
se solicitar ao projetista a assinatura 
de uma Declaração de Boa Execução 
do Contrato, o que obriga a empresa 
a permanecer disponível durante a 
execução da obra, na qual podem ser 
apresentados pedidos de alteração que 
requeiram um pronunciamento prévio da 
empresa que executou o projeto48.  

47�Em alguns países, emprega-se a Garantia de Bom 
Projeto; sem embargo, o BID não recomenda esse tipo 
de garantia em contratos de consultoria. Em termos 
gerais, as políticas de aquisições do BID recomendam as 
Garantias de Conformidade em contratos. No entanto, no 
caso de contratos com empresas de consultoria (como 
as que costumam realizar um projeto) esta solução não 
é recomendada, uma vez que sua conformidade está 
frequentemente sujeita a interpretações, sendo fácil utilizá-
los indevidamente e tendem a aumentar os custos para a 
indústria de consultoria sem produzir benefícios óbvios, e os 
custos são repassados ao Mutuário.

48�Esse requerimento deve ser estabelecido nos Termos 
de Referência e no Contrato com a empresa para que 
esta possa incluí-lo em seu orçamento de despesas, 
ou estabelecer uma tarifa que possa ser paga durante 
o desenvolvimento, com a qual o pagamento estaria 
relacionado a um serviço efetivamente prestado .
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B. Projeto e Construção
O fato de que a causa mais frequente 
de variações durante a construção seja 
as falhas de projeto torna atraente para 
os contratantes pensar em modelos que 
integram projeto e construção. 

Nesta modalidade, foram observados 
dois modelos conceitualmente distintos, 
ambos implementados no Chile. Em um 
deles, o projeto é desenvolvido durante 
a licitação, de forma que cada licitante 
apresente seu próprio projeto como 
oferta técnica. No outro, o projeto é 
executado pela empresa vencedora da 
licitação uma vez contratada.

Embora os casos estudados ainda não 
tenham concluído seus contratos, os 
resultados até agora também foram 
dissimilares. No primeiro, foi possível 
reduzir consideravelmente o tempo 
decorrido entre a abertura da licitação 
e o início das obras e, pelo menos 
até a data deste informe, não houve 
aumento de custos ou acréscimo de 
prazos. No entanto, estes projetos foram 
adjudicados por um montante muito 
superior ao orçamentado na licitação 
(40%, em média) e também superior 
ao dos outros projetos. Para entender 
isso, são identificadas duas hipóteses 
possíveis:

1) O modelo onde o projeto é realizado 
com a oferta transfere efetivamente o 
risco do projeto para o empreiteiro, e 
este responde considerando esses riscos 

em seu preço. Isso explicaria por que 
as licitações para esses hospitais foram 
muito mais altas do que o orçamento 
estimado e por que as modificações nos 
contratos não resultaram em aumentos 
de custos.

2) Os custos de desenvolvimento do 
projeto de design durante a licitação são 
uma barreira muito alta à concorrência, 
pois poucas empresas poderiam correr 
esse risco. Essa menor competição teria 
feito com que os preços fossem maiores. 

Ao mesmo tempo, nos contratos de 
projeto e construção, onde o projeto 
é feito na execução do contrato, 
podem ocorrer atrasos e conflitos na 
fase de projeto. Nestes casos, existe 
uma tensão entre um contratante 
que pretende obter o melhor hospital 
possível e um empreiteiro que procura 
rentabilizar o contrato de construção, 
ambos sujeitos a um valor contratual já 
fechado. No primeiro caso, esse conflito 
é minimizado, pois o projeto estaria 
“fechado” no momento da adjudicação 
do contrato.

Nestes casos, é essencial ter critérios de 
projeto bem definidos nos documentos 
de licitação e definir o papel do 
contratante na revisão e aprovação dos 
produtos entregáveis. Nestes casos, o 
uso de tecnologias como o BIM ajuda 
a evitar conflitos e facilita a revisão de 
projetos.

Conclusões definitivas sobre esses dois 
modelos só poderão ser obtidas quando 
os dois grupos de hospitais estiverem 
construídos.

Em outro sentido, o caso da primeira 
licitação do HEODRA revela outras 
potenciais fragilidades dessa 
modalidade, como a de que a quebra de 
um dos parceiros afeta todo o contrato49. 
O Banco desenvolveu novos documentos 
de licitação para essa modalidade, os 
quais começaram a ser implementados 
em 2019 e estão sendo utilizados em 
diversos projetos da ALC cujos contratos 
terão início em 202150.

49�Nesse caso, foi a construtora que não conseguiu 
cumprir seus compromissos, o que pode ser suprido com 
a contratação direta da mesma empresa de projeto para a 
finalização do mesmo.

50�Do ponto de vista das aquisições, o Banco tem 
desenvolvido algumas sugestões para evitar alguns riscos 
nas diferentes modalidades, motivado, entre outros, pela 
situação derivada do primeiro processo de Projeto e 
Construção do HEODRA. Dentre elas, podem ser citadas: 
i) Realizar um processo de pré-qualificação das empresas, 
e quando elas comparecerem à APCA, avaliar a parte 
financeira de forma independente por sócio. No caso de 
serem filiais, avaliar tanto a filial quanto a matriz e/ou 
correspondente, para evitar problemas de falência financeira 
da matriz que afete a filial; ii) Incluir como requerimento 
de qualificação as declarações de não conformidade em 
outros processos de obras; iii) no caso de inclusão do 
equipamento, identificar duas famílias: equipamentos de 
construção cuja garantia é 100% assumida pela Empreiteira 
e equipamentos médicos em que o Provedor da Empreiteira 
emite as garantias solicitadas nas especificações técnicas 
diretamente em favor da Contratante e; iv) Condicionar 
o pagamento da empresa supervisora do contrato ao 
cumprimento das metas pela Empreiteira.
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C. Empresa Gestora
Esta modalidade de gestão, utilizada 
pela Bolívia para os hospitais de Potosí 
e Alto Sur, com a contratação do Órgão 
Gestor, uma associação de empresas 
especializadas nas diferentes áreas de 
um projeto de infraestrutura de saúde, 
significa que o projeto conta com 
uma equipe multidisciplinar que não 
só a gere, mas também se ocupa de 
fortalecer as capacidades das equipes 
técnicas do OS. 

Esta não tem sido uma garantia para 
evitar atrasos e aumento de custos 
em relação ao originalmente previsto; 
porém, esta modalidade permite uma 
continuidade ao longo de todo o ciclo 
do projeto. Com efeito, quando uma 
modificação do projeto foi necessária 
(devido a um novo requerimento do 
Contratante), ela foi realizada pelo 
Órgão Gestor (ainda que com um 
custo adicional). No entanto, outras 
modificações de projeto, decorrentes 
de falhas identificadas durante o 
desenvolvimento da obra, foram feitas 
pelo Órgão Gestor no âmbito de sua 
responsabilidade e sem custos adicionais 
para o Contratante.

Alguns países limitam este tipo de 
participação, pois existe um potencial 
conflito de interesses em ser o Órgão 
o autor do projeto e, ao mesmo tempo, 
supervisor da obra e, diante de uma 

reclamação do construtor de custos 
adicionais devido a alguma falha no 
projeto, não existe imparcialidade. 
Identificar se um problema é devido a 
uma falha de projeto, má execução ou 
requerimento extra é, por vezes, um 
problema tecnicamente complexo.

Nestes casos, recomenda-se contar 
com mecanismos de resolução de 
conflitos nos contratos, que contemplem 
a participação de especialistas 
independentes. Não obstante, é 
importante destacar que, nos casos 
estudados, este não foi relatado como 
um problema relevante na prática.

D. Construção e Equipamento
Os casos analisados com esta 
modalidade ainda estão em execução, 
de forma que não há suficientes 
informações quantitativas até o 
momento para fazer uma análise. 
De fato, os hospitais que estão na 
modalidade construção e equipamentos 
não haviam iniciado a fase de aquisição 
dos equipamentos no momento da 
elaboração deste estudo.

Sem embargo, após a conclusão dos 
projetos, deve ser feita uma análise 
comparativa com outras modalidades, 
principalmente em relação aos custos. 
Possivelmente haja custos mais elevados 
na compra do equipamento, uma 
vez que o empreiteiro principal atua 

como intermediário na aquisição do 
equipamento, ainda que o risco de falta 
de coordenação entre as instalações 
possa ser reduzido e os tempos de 
inicialização também sejam reduzidos. 
Outros aspectos a serem avaliados 
serão: i) se o equipamento instalado 
pelo empreiteiro conta, efetivamente, 
com representação técnica no país onde 
o projeto é desenvolvido e ii) como 
minimizar o risco de que quando chegar 
o momento de instalar o equipamento, 
este responda à realidade tecnológica 
e não seja obsoleto, uma vez que foi 
originalmente cotado alguns anos antes.

7.3 Recomendações 
para uma melhor 
governança dos 
projetos  
A governança dos projetos é um 
elemento fundamental, que deve ser 
pensado desde o início do projeto, e 
mantido e aprimorado ao longo de 
todo o seu ciclo de vida. A análise dos 
estudos de caso mostrou que as maiores 
carências encontram-se nos níveis de 
direção e gestão, com confusão de 
papéis ou concentração de decisões 
que não auxiliam na gestão adequada e 
geram desarticulação na gestão efetiva 
e eficiente do projeto por parte das 
Entidades contratantes.
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Dentro deste marco, as seguintes ações 
são recomendadas para melhorar a 
governança dos projetos:

1) Adotar um mecanismo de governança 
do projeto desde o início. Cada Órgão 
Setorial e cada projeto deve adotar um 
mecanismo de governança específico, que 
garanta a separação adequada de funções 
e responsabilidades e a articulação 
entre elas51. Na presente Nota Técnica, 
o esquema PRINCE2 foi utilizado como 
referência. 

2) Fortalecer as equipes técnicas 
e unidades executoras na gestão de 
projetos. Isso pode ser feito por meio 
de consultorias de assistência técnica, 
com treinamento, disponibilização 
de ferramentas e recursos humanos 

51�Os manuais operacionais dos programas poderiam 
ser ferramentas importantes para uma melhor gestão da 
governança, onde responsabilidades, fluxos de aprovação, 
papéis e articulações são claramente estabelecidos.

especializados para que seja possível 
gerar valor sustentável dentro das 
instituições. 

3) Monitorar e corrigir durante 
a execução. É importante contar 
com mecanismos independentes de 
monitoramento da execução com o 
objetivo de aprender, corrigir e buscar a 
melhoria contínua dos processos, a fim 
de melhorar possíveis desvios e gerar 
aprendizagens para o futuro.

Uma recomendação adicional emerge 
da experiência do Peru, para que 
os Órgãos Setoriais estabeleçam 
Escritórios de Gestão de Projetos 
(PMO) com metodologias, ferramentas 
e procedimentos de gestão de projetos 
para obter resultados de impacto em seus 
projetos de investimento.

7.4 Recomendações 
para a equipe de 
projeto do banco  
Dado o volume de projetos geridos 
pelas equipes de projetos, é altamente 
recomendável a implementação de 
ferramentas de gestão de informação/
documentação, padronização dos 
arquivos de documentação dos projetos e 
relatórios de execução ao longo de todo 
o ciclo, desde a fase de pré-investimento 
até o fechamento dos contratos.

Desta forma, ao dispor de dados e 
informações ordenados dos projetos, 
seria possível, por um lado, realizar um 
melhor acompanhamento dos mesmos e, 
por outro, realizar pesquisas quantitativas 
que permitam conhecer os projetos 
executados, bem como melhorar os 
processos e a gestão dos projetos.
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RECOMENDAÇÕES DURANTE TODO O CICLO 
DO PROJETO

Área Situações comuns Recomendações
Planejamento de 
projetos

• Estudos de pré-investimento incompletos. • Reforçar as equipes que realizam os estudos de pré-
investimento, incluindo a elaboração do Plano Funcional.

Gestão de projeto • Falta de adequação das UE em uma organização 
para gestão de projetos.

• Implantação do Escritório de Gestão de Projetos (PMO).

• Avaliação das capacidades técnicas da UE para estabelecer 
uma gestão interna ou externa do projeto.

Governança • Falta de mecanismos adequados ao propósito do 
projeto.

• Adotar um mecanismo de governança de projeto, incluindo 
todas as funções necessárias nos 4 níveis de gestão.

• Capacitar os atores do projeto nas funções e responsabilidades.
Projetos • Pouca ou má supervisão dos projetos.

• Redesenhos durante o período de construção em 
função de falhas no projeto original.
• Redesenho durante o período de construção em 
função de novos requerimentos.
• Os projetistas não assumem responsabilidade por 
erros detectados na obra.

• Contar com empresas que realizem ou apoiem a supervisão de 
projetos.
• Garantir que o usuário participe da elaboração dos 
requerimentos e do processo de design, e que o avalie antes de 
proceder à sua contratação.
• Ter o apoio do projetista durante a obra.

Documentos de 
licitação obras e 
supervisão

• Documentos incompletos e com falta de 
informação.
• Os contratos não definem claramente as funções 
e a tomada de decisões.

• Incluir todos os documentos do Estudo de pré-investimento.
• Verificar que os documentos do projeto estejam completos e o 
escopo, perfeitamente definido.
• Assegurar que os contratos incluam o mecanismo de 
governança e procedimentos operativos.

Supervisão • Rescisão de contratos com as empresas • Contratação de empresas com capacidade técnica e financeira 
e especializadas em supervisão de infraestrutura de saúde

Construção • Rescisão de contratos com empreiteiros. • Contratação de empresas com capacidade técnica e financeira 
e especializadas em construção de infraestrutura de saúde
• Utilizar modelos de contrato de acordo com a magnitude da 
obra.

Tabela 19. Resumo de recomendações de melhoria ante situações comuns.
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8. Glossário 
Escopo: Descrição do trabalho para 
poder finalizar um projeto com sucesso 
e cumprir com seus objetivos. O escopo 
também define, conforme o caso, o 
resultado de um projeto ou de uma obra.

Contratante: Termo contratual que 
representa a parte que contrata o projeto, 
podendo ser o Órgão Setorial, Unidade 
Executora ou a Empresa Gestora.

Empreiteira(o): Empresa ou associação 
de empresas contratadas para a execução 
das obras do projeto.

Custo: São todas as despesas incorridas 
para realizar uma tarefa, um trabalho ou 
um projeto determinado.

Empresa de design/projetista: Empresa 
ou associação de empresas contratadas 
para o desenvolvimento do design do 
projeto, incluindo o projeto executivo ou 
documentação técnica.

Empresa Gestora: Empresa ou associação 
de empresas contratada pelo Órgão 
Setorial ou Unidade Executora para 
realizar a gestão do projeto ou assistência 
técnica ao Organismo para essa gestão. 
Geralmente inclui responsabilidades no 
projeto, contratação e supervisão das 
obras.

Governança: Mecanismo de 
gerenciamento e tomada de decisão de 
projetos. A governança estabelece os 
níveis de responsabilidade e articulação 
das decisões do projeto.

Modalidade de Gestão: Estrutura de 
gestão e contratual sob a qual o projeto 
é desenvolvido. Considera os distintos 
atores que participam do projeto, suas 
respectivas funções e responsabilidades, 
bem como as relações institucionais e 
contratuais entre eles.

Modalidade de Execução: Mecanismo 
sob o qual são contratadas as diferentes 
atividades do projeto de infraestrutura, 
individual ou conjuntamente, o projeto, 
construção, equipamentos e manutenção.

Órgão Setorial: Refere-se ao Ministério 
ou Secretaria de Saúde em sua função 
de regulador e planificador do setor, que 
estabelece as necessidades, prioridades 
e representa o dono ou beneficiário do 
projeto. Por sua vez, é quem finalmente 
recebe e aceita a infraestrutura 
construída.

Plano Funcional: Documento que define o 
escopo e os critérios de execução de uma 
infraestrutura em todas as suas fases.

Prazo: tempo de execução de um projeto 
ou de alguma de suas etapas.

Termos de Referência: Descrição que 
indica as diretrizes gerais, requisitos, 
especificações técnicas, objetivos, 
escopo, metodologia, atividades a serem 
realizadas para o desenvolvimento de 
uma obra de construção.

Unidade Executora: É o organismo 
ou equipe estatal designado para 
realizar a execução do projeto. Será 
responsável pela definição da estratégia 
e pela execução das contratações e 
respectivas supervisões dos projetos 
de infraestruturas, de acordo com as 
exigências do Órgão Setorial.

�
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10. Anexo 1 -  
Fichas de projetos 
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Nome do projeto 01 - Hospital El Alto Sur 
País Bolívia Cidade El Alto 
Órgão Setorial Ministério de Saúde e Esportes
Período de 
execução

Início 10/30/2015 Fim  Em curso 

Nível de atenção  Nível III
Tipo de 
intervenção

Novo

Número de leitos  153 Superfície de construção 21.474 Razão m2/leito 140
Modalidade de 
Exe-cução 

Projeto e Supervisão

Orçamento inicial 
de projetos (USD)

 2.494.328
Orçamento final de 
projetos (USD)

 Incl em 
Supervisão

Variação 
(%)

ND

Orçamento inicial 
obras (USD)

 31.749.058
Orçamento final 
obras

 Em curso
Variação 
(%)

Em curso

Prazo inicial (dias)  670 Prazo final  Em curso
Variação 
(%)

Supervisão externa Sim
Orçamento inicial 
supervisão (USD)

 2.494.328
Orçamento final 
sup.

 3.203.437
Variação 
(%)

 28%

Orçamento 
equipamiento 
(USD)

19.202.867

Descrição do 
projeto

O hospital terá 35 especialidades como ginecologia-obstetrícia, oncologia 
ginecológica, cirurgia digestiva, urologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, 
pediatria, clínica médica, geriatria, cardiologia, hematologia, oncologia 
clínica, pneumologia, nefrologia, gastrenterologia, endocrinologia e 
fisioterapia, entre outras.

 

Nome do projeto 02 - Hospital Madre Obrera 
País Bolívia Cidade Llallagua 
Órgão Setorial Ministério de Saúde e Esportes
Período de 
execução

Início 10/16/2015 Fim  29-04-2019 

Nível de atenção  Nível II
Tipo de intervenção Novo
Número de leitos  81 Superfície de construção 9.649 Razão m2/leito 119
Modalidade de 
Execução 

Tradicional 

Orçamento inicial 
de projetos (USD)

 s/inf
Orçamento 
final de 
projetos (USD)

 ND Variação (%) ND

Orçamento inicial 
obras (USD)

 11.131.644
Orçamento 
final obras

 Pend. Variação (%) Pend.

Prazo inicial (dias)  540 Prazo final  1.291 Variação (%) 139%
Supervisão externa Sim
Orçamento inicial 
supervisão (USD)

 697.889
Orçamento 
final sup.

 814.949 Variação (%)  17%

Orçamento 
equipamento (USD)

ND

Descrição do 
projeto

Hospital de Segundo Nível composto por especialidades de Consulta e 
Hospitalização em: Pediatria, Gineco-obstetrícia, Cirurgia Geral e Clínica 
Médica; com o apoio de anestesiologia e serviços complementares de 
diagnóstico e tratamento.
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Nome do 
projeto 03 - Hospital San Salvador 

País Bolívia Cidade Ocuri 
Órgão Setorial Ministério de Saúde e Esportes
Período de 
execução

Início 10/19/2015 Fim  29-04-2019 

Nível de 
atenção

 Nível II

Tipo de 
intervenção

Novo

Número de 
leitos

 33 Superfície de construção 4.893  Razão m2/leito 148

Modalidade de 
execução

Tradicional 

Orçamento 
inicial de 
projetos (USD)

 s/inf
Orçamento final 
de projetos 
(USD)

 ND Variação (%) ND

Orçamento 
inicial obras 
(USD)

 5.087.591
Orçamento final 
obras

 Pend. Variação (%) Pend.

Prazo inicial 
(dias)

 450 Prazo final  1.309 Variação (%) 191%

Supervisão 
externa

Sim

Orçamento 
inicial 
supervisão 
(USD)

 100.000
Orçamento final 
sup.

 ND Variação (%)  ND

Orçamento 
equipamento 
(USD)

2.037.634

Descrição do 
projeto

Nome do 
projeto 04 - Hospital de Potosi 

País Cida-de Potosí Potosí 
Órgão 
Setorial

Ministério de Saúde e Esportes

Período de 
execução

Início 3/29/2018 Fim  20-05-2019 

Nível de 
atenção

 Nível III

Tipo de 
intervenção

Novo

Número de 
leitos

 276 Superfície de construção 27.204  Razão m2/leito  99

Modalidade 
de execução

Projeto e Supervisão

Orçamento 
inicial de 
projetos 
(USD)

Orçamento 
final de 
proje-tos 
(USD)

Orçamento final 
de projetos (USD)

Vari-ação (%) ND ND

Orçamento 
inicial obras 
(USD)

 41.165.545
Orçamento final 
obras

 Em curso
Variação 
(%)

Em curso

Prazo inicial 
(dias)

 720 Prazo final  Em curso
Variação 
(%)

Supervisão 
externa

Sim

Orçamento 
inicial 
supervisão 
(USD)

 2.035.149
Orçamento final 
sup.

 2.764.720
Variação 
(%)

 36%

Orçamento 
equipamento 
(USD)

9.880.097

Descrição do 
projeto
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Nome do 
projeto 05 - Hospital Barros Luco 

País Chile Cidade Santiago 
Órgão Setorial Ministério de Saúde 
Período de 
execução

Início 12/15/2017 Fim  Em curso 

Nível de atenção  Terciário
Tipo de 
intervenção

Reposição

Número de leitos  967
Superfície de 
construção

183.203  Razão m2/leito 189

Modalidade de 
execução

Projeto e Construção

Orçamento 
inicial de 
projetos (USD)

 17.678.120
Orçamento final 
de projetos (USD)

 Incl em obras
Variação 
(%)

ND

Orçamento 
inicial obras 
(USD)

 359.535.477
Orçamento final 
obras

 Em curso
Variação 
(%)

Em curso

Prazo inicial 
(dias)

 2.190 Prazo final  Não iniciada
Variação 
(%)

Supervisão 
externa

Não

Orçamento 
inicial supervisão 
(USD)

 ND
Orçamento final 
sup.

 Em curso
Variação 
(%)

 ND

Orçamento 
equipamento 
(USD)

9.771.896

Descrição do 
projeto

O projeto consiste no design, construção e habilitação do Hospital Barros Luco 
Trudeau, cujo programa médico-arquitetônico é composto por:
- 131 cabines para consultas médicas - 57 cabines para outros profissionais 
- 76 cabines para procedimentos - 11 cabines para consulta de urgência - 21 
unidades eletivos - 5 unidades CMA - unidades de emergência - 39 cadeiras 
de diálise - 6 salas de parto integral - 35 cadeiras odontológicas - recintos de 
apoio e áreas administrativas - estacionamentos.

Nome do projeto 06 - Hospital Provincia Cordillera 

País Chile Cidade Santiago 
Órgão Setorial Ministério de Saúde 
Período de 
execução

Início 2/26/2019 Fim  Em curso 

Nível de atenção  Terciário
Tipo de 
intervenção

Novo

Número de leitos  394 Superfície de construção 92.886  Razão m2/leito 236

Modalidade de 
execução

Projeto e Construção

Orçamento inicial 
de projetos (USD)

 6.201.771
Orçamento final 
de projetos (USD)

 Incl em obras
Variação 
(%)

ND

Orçamento inicial 
obras (USD)

 187.528.002
Orçamento final 
obras

 Em curso
Variação 
(%)

Em curso

Prazo inicial 
(dias)

 1.460 Prazo final  Não iniciada
Variação 
(%)

Supervisão 
externa

Não

Orçamento inicial 
supervisão (USD)

 ND
Orçamento final 
sup.

 Em curso
Variação 
(%)

 ND

Orçamento 
equipamento 
(USD)

21.129.417

Descrição do 
projeto

O atendimento será realizado nas seguintes áreas relevantes: 13 cabines de 
emergência; 10 enfermarias cirúrgicas; 394 leitos (150 médicos cirúrgicos, 
90 adultos de média complexidade, 24 UTI adultos, 12 uci adultos, 12 UTI 
pediátrica, 24 internação psiquiátrica adulto curta duração, 12 internação 
psiquiátrica adulto média duração, 12 internação psiquiátrica infanto-juvenil de 
curta duração, 10 idosos); 24 cadeiras de hemodiálise; 90 vagas de internação 
domiciliar. O PMA é desenvolvido em um prédio central com 9 andares e 3 
subsolos.
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Nome do projeto 07 - Hospital Dr. Sótero del Rio 

País Chile Cidade Santiago 
Órgão Setorial Ministério de Saúde 
Período de 
execução

Início 2/26/2019 Fim  Em curso 

Nível de atenção  Terciário
Tipo de 
intervenção

Reposição

Número de leitos  710 Superfície de construção 213.861  Razão m2/leito 301

Modalidade de 
execução

Projeto e Construção

Orçamento inicial 
de projetos (USD)

 14.343.545
Orçamento final 
de projetos (USD)

 Incl em obras
Variação 
(%)

ND

Orçamento inicial 
obras (USD)

 416.597.004
Orçamento final 
obras

 Em curso
Variação 
(%)

Em curso

Prazo inicial (dias)  1.825 Prazo final  Não iniciada
Variação 
(%)

Supervisão externa No
Orçamento inicial 
supervisão (USD)

 ND
Orçamento final 
sup.

 Em curso
Variação 
(%)

 ND

Orçamento 
equipamento 
(USD)

91.654.948

Descrição do 
projeto

O hospital inclui 119 cabines para consultas médicas especializadas; 123 
cabines de consulta para outros profissionais de saúde; 101 cabines de 
procedimento; 37 boxes para cuidados dentários; 32 boxes de atendimento 
de urgência; 39 unidades cirúrgicas; 5 salas de parto integral; 710 leitos 
(incluindo 187 leitos críticos); 32 cadeiras de hemodiálise; 180 vagas de 
hospitalização domiciliar; o programa médico arquitetônico é desenvolvido 
em 1 edifício de atendimento aberto, fechado e unidades de apoio, e em dois 
edifícios de apoio.

Nome do projeto 08 - Hospital de Curicó 

País Chile Cidade Curicó 
Órgão Setorial Ministério de Saúde 
Período de 
execução

Início 9/10/2016 Fim  Em curso 

Nível de atenção  Terciário
Tipo de 
intervenção

Reposição

Número de leitos  400 Superfície de construção 109.152  Razão m2/leito 273

Modalidade de 
execução

Projeto e Construção

Orçamento inicial 
de projetos (USD)

 N/A
Orçamento final 
de projetos (USD)

 Incl em 
obras

Variação 
(%)

ND

Orçamento inicial 
obras (USD)

 323.808.460
Orçamento final 
obras

 Em curso
Variação 
(%)

Em curso

Prazo inicial (dias)  1.460 Prazo final  Em curso
Variação 
(%)

Supervisão externa Sim
Orçamento inicial 
supervisão (USD)

 3.556.800
Orçamento final 
sup.

 Em curso
Variação 
(%)

 ND

Orçamento 
equipamento 
(USD)

ND

Descrição do 
projeto

O hospital terá 7 andares e 2 subsolos. A projeção é de um investimento 
total (obras civis mais equipamentos hospitalares) de 165 bilhões de pesos.
Em termos de infraestrutura, o hospital Curicó contará com 400 leitos. Terá 
7 unidades cirúrgicas, 3 unidades para Cirurgia Ambulatorial (CMA) e 5 
salas para parto integral. Seu serviço de urgência contará com 8 cabines e 2 
unidades, enquanto o ambulatório contará com 79 cabines entre consultas 
de especialidades, realização de procedimentos e atendimento de outros 
profissionais.
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Nome do 
projeto 09 - Hospital Alto Hospicio 

País Chile Cidade Iquique 
Órgão Setorial Ministério de Saúde 
Período de 
execução

Início 5/16/2018 Fim  Em curso 

Nível de 
atenção

 Terciário

Tipo de 
intervenção

Novo

Número de 
leitos

 235 Superfície de construção 42.421  Razão m2/leito 181

Modalidade de 
execução

Projeto e Construção

Orçamento 
inicial de 
projetos (USD)

 N/A
Orçamento final 
de projetos (USD)

 Incl em obras
Variação 
(%)

ND

Orçamento 
inicial obras 
(USD)

 125.395.237
Orçamento final 
obras

 Em curso
Variação 
(%)

Em curso

Prazo inicial 
(dias)

 1.200 Prazo final  Em curso
Variação 
(%)

Supervisão 
externa

Sim

Orçamento 
inicial 
supervisão 
(USD)

 2.877.142
Orçamento final 
sup.

 Em curso
Variação 
(%)

 ND

Orçamento 
equipamento 
(USD)

14.180.129

Descrição do 
projeto

Corresponde a um hospital de alta complexidade, com 235 leitos, 7 unidades, 
3 salas de parto integral, 12 cadeiras de diálise, 7 cadeiras odontológicas, 16 
cabines de consulta médica, 10 cabines de outros profissionais, 14 cabines de 
procedimentos, 9 cabines de consulta de urgência

Nome do 
projeto 10 – Hospital Quillota Petorca 

País Chile Cidade Quillota 
Órgão Setorial Ministério de Saúde 
Período de 
execução

Início 1/23/2017 Fim  Em curso 

Nível de 
atenção

 Terciário

Tipo de 
intervenção

Novo

Número de 
leitos

 282
Superfície de 
construção

73.204  Razão m2/leito 260

Modalidade 
de execução

Projeto e Construção

Orçamento 
inicial de 
projetos 
(USD)

 N/A
Orçamento 
final de 
projetos (USD)

 Incl em obras Variação (%) ND

Orçamento 
inicial obras 
(USD)

 178.468.343
Orçamento 
final obras

 Em curso Variação (%) Em curso

Prazo inicial 
(dias)

 1.295 Prazo final  Em curso Variação (%)

Supervisão 
externa

Sim

Orçamento 
inicial 
supervisão 
(USD)

 4.231.398
Orçamento 
final sup.

 Em curso Variação (%)  ND

Orçamento 
equipamento 
(USD)

ND

Descrição do 
projeto

O projeto contempla a construção do novo Hospital Biprovincial Quillota Petorca, 
que terá 282 leitos, 9 unidades, uma unidade de urgência com 9 cabines, 3 salas 
de parto integral e um ambulatório com 32 cabines de atendimento médico, 1
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Nome do 
projeto 11 - Hospital Enrique Aguilar Cerrato

País Honduras Cidade La Esperanza/Intibucá 
Órgão 
Setorial

Secretaría de Saúde 

Período de 
execução

Início 1/4/2016 Fim  15-06-2017 

Nível de 
atenção

 III Nível

Tipo de 
intervenção

Ampliação

Número de 
leitos

 91
Superfície de 
construção

3.401  Razão m2/leito  37

Modalidade 
de execução

Tradicional 

Orçamento 
inicial de 
projetos 
(USD)

 ND
Orçamento 
final de 
projetos (USD)

 ND
Variação 
(%)

ND

Orçamento 
inicial obras 
(USD)

 3.632.678
Orçamento 
final obras

 3.814.068
Variação 
(%)

 5

Prazo inicial 
(dias)

 210 Prazo final  495
Variação 
(%)

136%

Supervisão 
externa

Sim

Orçamento 
inicial 
supervisão 
(USD)

 343.023
Orçamento 
final sup.

 ND
Variação 
(%)

 ND

Orçamento 
equipamento 
(USD)

1.417.409

Descrição do 
projeto

O projeto consiste na construção do Bloco Materno Infantil, originalmente de 
3.646,55 m2

Nome do 
projeto 12 - Hospital Juan Manuel Gálvez

País Honduras Cidade Gracias/Lempira 
Órgão Setorial Secretaría de Saúde 
Período de 
execução

Início 3/15/2016 Fim  30-08-2017 

Nível de 
atenção

 III Nível

Tipo de 
intervenção

Ampliação

Número de 
leitos

 129 Superfície de construção 3.647  Razão m2/leito  28

Modalidade de 
execução

Tradicional 

Orçamento 
inicial de 
projetos (USD)

 ND
Orçamento 
final de 
projetos (USD)

 ND
Variação 
(%)

ND

Orçamento 
inicial obras 
(USD)

 3.732.261
Orçamento 
final obras

 3.757.567
Variação 
(%)

 1

Prazo inicial 
(dias)

 281 Prazo final  496
Variação 
(%)

 77%

Supervisão 
externa

Sim

Orçamento 
inicial 
supervisão 
(USD)

 343.023
Orçamento 
final sup.

 ND Variação (%)  ND

Orçamento 
equipamento 
(USD)

1.516.227

Descrição do 
projeto

O projeto consiste na construção do Bloco Materno Infantil, originalmente de 
3.646,55 m2
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Nome do 
projeto 13 - Hospital Escola Oscar Danilo Rosales Arguello (HEODRA)

País Nicarágua Cidade Leon 
Órgão 
Setorial

Ministério de Saúde 

Período de 
execução

Iní-
cio

6/24/2019 Fim  Em curso 

Nível de 
atenção

 Nível III

Tipo de 
intervenção

Novo

Número de 
leitos

 461
Superfície de 
construção

29.316  Razão m2/leito  64

Modalidade 
de execução

Projeto e Construção e 

Orçamento 
inicial de 
projetos 
(USD)

 ND
Orçamento final de 
projetos (USD)

 ND
Variação 
(%)

ND

Orçamento 
inicial obras 
(USD)

 75.526.076 Orçamento final obras  Em curso
Variação 
(%)

Em curso

Prazo inicial 
(dias)

 1.080 Prazo final  Em curso
Variação 
(%)

Supervisão 
externa

Sim

Orçamento 
inicial 
supervisão 
(USD)

 3.032.857 Orçamento final sup.  Em curso
Variação 
(%)

 ND

Orçamento 
equipamento 
(USD)

NA

Descrição do 
projeto

O hospital é composto por seis edifícios, 461 leitos, 11 salas de cirurgia, área de 
obtenção de imagens, hospitalização, laboratório clínico; além disso, oferecerá 
especialidades em maxilo-facial, oncologia, cirurgia plástica, terapia intensiva e 
hemodiálise.

Nome do projeto 14 - Hospital Departamental de Nueva Segovia 

País Nicarágua Cidade Ocotal 
Órgão Setorial Ministério de Saúde 
Período de 
execução

Início 12/13/2018 Fim  Em curso 

Nível de atenção  Nível III
Tipo de 
intervenção

Novo

Número de leitos  159
Superfície de 
construção

21.504  Razão m2/leito 135

Modalidade de 
execução

Construção e Equipamento 

Orçamento inicial 
de projetos (USD)

 ND
Orçamento 
final de 
projetos (USD)

 ND
Variação 
(%)

ND

Orçamento inicial 
obras (USD)

 48.734.861
Orçamento 
final obras

 Em curso
Variação 
(%)

Em curso

Prazo inicial 
(dias)

 1.080 Prazo final  Em curso
Variação 
(%)

Supervisão 
externa

Sim

Orçamento inicial 
supervisão (USD)

 2.150.000
Orçamento 
final sup.

 Em curso
Variação 
(%)

 ND

Orçamento 
equipamento 
(USD)

NA

Descrição do 
projeto

O projeto é composto por diferentes corpos estruturais e, de acordo com o 
programa médico funcional, os espaços hospitalares são os seguintes: unidade 
de serviços administrativos, unidade de serviços ambulatoriais, unidade de 
emergências, unidade de serviços cirúrgicos, unidade obstétrica, unidade 
de internação, serviços de apoio, serviços de diagnóstico, serviços de apoio 
terapêutico, serviços gerais e obras externas.
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Nome do 
projeto 15 - Hospital Primário de Corn Island 

País Nicarágua Cidade Corn Island 
Órgão 
Setorial

Ministério de Saúde 

Período de 
execução

Início 10/23/2015 Fim  19-06-2017 

Nível de 
atenção

 Nível I

Tipo de 
intervenção

Novo

Número de 
leitos

 33 Superfície de construção 3.622  Razão m2/leito 110

Modalidade 
de execução 

Tradicional 

Orçamento 
inicial de 
projetos 
(USD)

 ND
Orçamento final de 
projetos (USD)

 ND
Variação 
(%)

ND

Orçamento 
inicial obras 
(USD)

 4.836.020 Orçamento final obras  Pend.
Variação 
(%)

ND

Prazo inicial 
(dias)

 397 Prazo final  605
Variação 
(%)

 52%

Supervisão 
externa

Sim

Orçamento 
inicial 
supervisão 
(USD)

 250.420 Orçamento final sup.  Pend.
Variação 
(%)

 ND

Orçamento 
equipamento 
(USD)

876.072,74

Descrição do 
projeto

O Projeto consiste em uma área 2.662,02 m2 de construção e terreno de 11.428,39 
m2 com capacidade para 33 leitos e respectivas edificações externas.
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PROJETO E 
CONSTRUÇÃO 
DE HOSPITAIS 
Como podemos melhorar a gestão  
de projetos de infraestrutura na região?
Marco Alemán – Ignacio Astorga – Wilhelm Dalaison 
Leticia González Escobar - Enrique Saint-Pierre
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