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Como definir 
contratos em 
situações de 

assimetria de 
informação?

• Modelo Principal-Agente 
• O principal busca induzir o agente a fazer 

alguma ação que é custosa ao agente. 

• O principal pode ser incapaz de observar 
diretamente a ação do agente, mas consegue 
observar algum resultado que é determinado, 
pelo menos em parte, pela ação do agente. 

• O objetivo do principal é propor um incentivo 
que induza o agente a fazer a melhor ação do 
ponto de vista do principal. 

Varian, HR. Microeconomic analysis. Norton, 3rd Edition. 



Pagamento 
por 

desempenho

Funciona?

Efeitos não intencionais?

Como o efeito se distribui?

O tipo de desenho importa?



• Foram encontradas 5 revisões 
sistemáticas sobre incentivos para 
provedores de cuidado em saúde em 
países de baixa e média renda.

• Não há certeza se o pagamento por 
desempenho melhora o desempenho 
dos profissionais de saúde, o uso de 
serviços por parte das pessoas, a 
saúde das pessoas ou o uso de 
recursos em países de baixa renda. 

• Efeitos não intencionais de esquemas 
de pagamento por desempenho 
podem incluir:

• seleção adversa (por exemplo, excluindo 
pessoas de alto risco de cuidado para 
obter melhor desempenho);

• jogos (isto é, relatórios imprecisos ou 
falsos);

• distorção (isto é, ignorar tarefas 
importantes que não são recompensado 
com incentivos).



• Iniquidade refere-se a diferenças 
sistemáticas que são criadas por 
processos sociais injustos e 
evitáveis. 

• Apenas estudos de países de alta 
renda foram selecionados na 
revisão.

• Somente artigos originais que 
avaliam desigualdades em relação à 
posição socioeconômica ou 
raça/etnia foram considerados para 
esta revisão.

• O pagamento por desempenho teve 
pouco ou nenhum impacto sobre a 
iniquidade socioeconômica e racial 
no manejo de diabetes, doenças 
cardiovasculares, doença pulmonar 
obstrutiva crônica e serviços 
preventivos.



• A implementação dos esquemas de 
pagamento por desempenho 
podem variar substancialmente em 
diferentes contextos

• Diferentes desenhos de pagamento 
por desempenho podem gerar 
resultados distintos

• São escassos os estudos que 
avaliam o efeito de diferentes 
esquemas de pagamento por 
desempenho mundialmente, 
particularmente em países de renda 
baixa ou média. 



Macinko J; Harris MJ; Rocha MG. Brazil’s National Program for Improving Primary Care Access and Quality (PMAQ) Fulfilling the Potential of the World’s Largest Payment for 

Performance System in Primary Care. J Ambulatory Care Manage, Vol. 40, No. 2 Supp, pp. S4–S11



• Os municípios têm autonomia de escolher 
onde alocar os recursos do PMAQ

O incentivo financeiro pode 
ou não se converter em 

estratégia de pagamento por 
desempenho

• Necessidade de identificar os diferentes 
esquemas adotados

A implementação do PMAQ 
tende a ser heterogênea 

entre os municípios 
brasileiros

• Estudos essencialmente descritivos e de 
escopo limitado (processos ou linha de 
cuidado específico)

Ausência de estudos que 
investigam o efeito global do 

PMAQ

• Falta de foco nas metas principais do 
PMAQ?

Excessivas medidas de acesso 
e qualidade

• O PMAQ pode piorar as desigualdades na 
atenção à saúde ao favorecer as equipes 
que já estão bem.

Como são distribuídos os 
efeitos do PMAQ
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