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Um dos principais problemas das organizações consis
te em aval iar seu próprio desempenho . .'4 medida que as fronte..!..
ras das atividades das organizações se ampl iam, estas vão cons
truindo uma estrutura de métodos mais elaborada, com base em
seu desenvolvimento.

Por que algumas organizações sao mais efetivas que
outras? Como pode ser definida e medida a efetividade organ..!..
zacional? Estas questões têm sido estudadas e debatidas há
anos e a atenção em ambas tem levado a pensar que cada dia nos
encontramos mais dependentes das organizações que produzem
bens e serviços indispensáveis para a existência das pessoas.

t precisamente porque o trabalho desempenha um papel
importante na vida das pessoas, -que nao se pode crer que a ef~
tividade organizacional deva ou possa ser definida somente em
termos econômicos ou através de medidas de produtividade. Ela
deve ser definida tanto em relaçãq ao alcance dos objetivos
econômicos e de produtividade, quanto em termos do grau de
atendimento pela organização, de uma qual idade de vida que sa
tisfaça as necessidades de seus empregados.

Aparece aqui
du~l nas organizações,
alocação de indivíduos

o relacionado com o desempenho indivi
definindo três fatores importantes: a
e a designação de cargos, os sistemas

de aval iação de desempenho e a natureza do trabalho a ser rea
lizado, que influenciam o comportamento individual (1).

A maneira pela qual as organizações são estruturadas
e gerenciadas parece ter alguma influência em sua efetivida
de (2).

A complexidade do tema permite elaborar algumas pr~
missas básicas. A primeira premissa refere-se ao entendimen
to do hospital como organização.
tem proposto diferentes modelos de

o estudo das organizações
referência conceptual que

po dem ex p I ica r a a p re sen ta çãod o s fatos organizacionais de
tal maneira que esse conhecimento facili~e o processo
r i o.

decisó

( 1) NADLER, David A.; Hi\Cl01AN,J.Richard & LAí.JLERIH, Edward E. Compor
tamento Organizacional. Rio de Janeiro, Editora Campus Ltda.,1983. p.97.
(2) CHIAVENATO, Ida1berto. Administração de Empresas: Uma
Contingencial. são Paulo, ~cGraw-Hill, 1982. p.186-187.

Abordagem
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A segunda premissa diz respeito à aceitação da Ava

1 iação como Função Administrativa. A avaliação pode ser defi

nida como o processo mediante o qual se anal isam as atividades

para determinar se os elementos e a própria organização estão

obtendo e uti 1 izando seus recursos de manei ra eficaz e eficien

te, com a finalidade de alcançar seus objetivos organizaci~

nais. O desempenho êdefinido em função da motivação para rea

lizar a tarefa e a habilidade do indivíduo para elaboraro t r a

ba 1 ho .
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1. FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO - PROBLEMA

O hospital constitue um dos tipos mais complexos de
organizaç~o, caracterizando-si por uma extrema divis~o de tra
balho e pelo emprego de uma tecnologia avançada.

Numerosas s~o suas metas e seus valores, assim como
seus membros especializados. Sua principal meta éobem-estar
de seus pacientes, possuindo diversos outros objetivos, como
o e n s ino m éd ico e de enfermagem, a inv es t igação e a vi a b iI id~
de econ6mica, desempenhando ao mesmo tempo o papel de hotel,
centro de tratamento e universidade (3).

Evidentemente o hospital é produto da evolução
normas e valores sócio-culturais. Observamos que em seu

de. ..
I n I

cio e durante v~rios anos, os hospitais guardaram estreita re
lação com as normas sociais de caridade. Hoje verifica-se a
adaptação a mecanismos do mercado, com o uso de expressoes co
mo controle de custo, estratégia mercadológica, oportunidade
e risco de empreendimentos, os quais denotam o caráter
sarial que resulta da crise de custeio e inversão, das
tantes evoluções e incorporações tecnológicas que são
das e das próprias re-definições do papel do hospital

empr~
cons

exigi.
dentro

de novos modelos de serviços, que levam em conta os conceitos
d e reg io n a I izaç ~o e h ie r a rqui za ç~ o dos me smos.

O anteriormente exposto permite estabelecer que o
sistema administrativo do hospital é igualmente complexo.

A aceitaç~o de um padrão para a aval iação transfor
ma-se em um aspecto de decisão extremamente sério para o admi
nistrador. Como saber se a média de perman~ncia de um pacie~
te em determinada patologia e alta ou baixa, ou se o custo de
determinado procedimento está dentro dos limites de aceitação?
Ou se o número de camas disponíveis está dentro de números que
representam a real necessidade da população?

(3) KAST, Fremont E. & ROSENZhTEIG, James E. Organização e Administração:
Um enfoque sistêmico. são Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1980. p.614.
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2. OBJETIVO DO ESTUDO

/

O objetivo do presente estudo i quidruplo:
- Anal isar a organizaçio hospitalar como um sistema

composto por insumos humanos, materiais e financeiros.
- Analisar os fatores do desempenho individual den

tro de uma política de recursos humanos e a relaçio com o de
senvolvimento produtivo do hospital.

- ~eagrupar e classificar os padrões que fazem pa~
te deum sistema de informaçio hospitalar, como mecanismo de
controle e, aval la ç ào de desempenho.

- Recopilar critérios administrativos adequados p~
ra a aval iaçio da eficácia e a eficiência dos serviços hospi
talares.
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3. JUSTIFICATIVA

Várias são as funções do hospital e a investigação
e uma delas. At~ pouco tempo ~ maioria das investigações ar
realizadas eram típicas da área param~dica, constituindo-se o
administrador hospitalar em facilitador destas atividades. H~
je em dia grande número de estudos estão diretamente relacio
nados às atividades específicas do próprio administrador hos
pitalar e ele mesmo passou a ser um produto de investigações.
O objetivo último destes ~ desenvolver e integrar um corpo de
técnicos de administração hospitalar relacionados com a oper~
cional ização dos recursos humanos, físicos e financeiros .

. A investigação científica pode ser vista como um pro
cesso de solução de problemas, sendo as decisões um compromi~
so de trabalho entre as exig~ncias rigorosas do m~todo cient!
fico e os recursos reais existentes, o que requer uma admini~
tração (4). A partir da avaliação do desempenho ~ que a dire
ção de uma empresa tem condições objetivas de decidi r sobre os
destinos da força de trabalho e como consequ~ncia da própria
empresa, já que q ua ndo o s d a dos não são g e ra dosa t ra v é s da av a
I iação ocorrem distorções das decisões a serem encaminhadas,
por uma elevada dose de subjetividade~ dado a falta de crité
rios racionais para o julgamento acertado.

O presente estudo procura anal isar a aval iação do de
sempenhohospitalar, tendo em conta a importincia social da
organização, no contexto político e econõmico de um pafs, co
mo fonte responsável pela saúde da população.

(4) DOBI, Johnson T. An Introduction to Research. New York, App1eton,
1967. p.265-275.
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4. HIP6TESES

Ainda que as hipóteses nao sejam submetidas a aval ia
ção quantitativa, dado o caráter técnico do estudo,procura-se
resposta para as seguintes,perguntas:

- Até que ponto o hospital deve ser gerenciado com
critérios empresariais?

- Até que ponto uma adequada polrtica de recursos
humanos incide na evolução operativa do hospital?

- Existe alguma importância para o estabelecimento
de mecanismos de controle na aval iação do desempenho organiz~
cional?

- Qual deve ser a atividade do administrador hosp..!,.
talar na implementação de um sistema de controle e aval iação?
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5. SUPOSIÇÕES TEÓRICAS

Dois supostos teóricos serão básicos na execução do
estudo:

- A adequação das variáveis empresariais, pessoas,
estrutura, tarefas e tecnologia estão subordinadas a aval ia
ção do desempenho da organização hospitalar.

- Os instrumentos utilizados em um sistema de infor
mações hospitalar são considerados como uma das técnicas de
controle e aval iação do desempenho.
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6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO

O estudo busca somente fazer uma anãl ise das variã
veis administrativas que intetv~m na avaliaç~o do desempenho
eficiente e eflcaz do hospital. Nio se pretende elaborar uma
análise crítica do hospital, em relaç~o a uma organizaç~o de
atividade similar ou di·ferente.

As teorias e instrumentos utilizados na anãl ise sao
fontes provenientes do estudo da administraç~o e baseados na
recompilaç~o bibl iográfica de seus principais autores.



1 1 •

7. DEFINJÇÃO DE TERMOS

Os termos uti I izados são definidos da forma que se
segue:

- ~~~l~!ª~~l~_~~~el!~l~~:t aquela que tem por base a ação
do hospital, qualquer que seja a sua finalidade, especiall
dade ou denominação.

E aquela prestada p~
los hospitais que se destinam à assistência à
moléstias mentais e hanseníase.

tu b e rc u los e,

- ~~~g~: Conjunto de atribuições e responsabil idades atribui
das a uma pessoa por autoridade competente. t a posição hi~
rárquica na organização do quadro de pessoal de um hospital.

- Controle: t um segmento do processo admini·strativo que tem
como finalidade assegurar que os resultados das estratégias
políticas e diretrizes (elaboradas a nível institucional),
dos planos té c ni co s (elaborados a n ív e I in te rme d i á r io) e dos
planos operacionais, regras e procedimentos (elab.prados a ni
vel operacional) se ajustem, tanto quanto seja possível,aos
objetivos previamente estabelecidos (5).

- Custo do Paciente-Dia: t a unidade de despesa-n~ hospitál
representando a média de gasio por serviço prestado a um p~
ciente num dia hospitalar. Este custo é determinado, divi
dindo-se a despesa total de manutenção pelo total de pacien
tes-dias num determinado período (normalmente um semestre ou
um ano).

t o resultado da subordinação e adequação das
variáveis empresariais:
nologia.

estrutura, pessoas, tarefas e tec

-º1~~~r!!ç~2: Estudo te6rico de natureza reflexiva, que co~
siste na ordenação de idéias sobre um determinado tema (6).
Apl icação de uma teoria já existente para analisar determi

(5) CHlAVENATO, I. Administração de Empresas: Uma Abordagem Contingen
cial. p.495.
(6) ANDRADE, Marconi de & LAKATOS, Eva Maria. Tecnicas de Pesquisa. são
Paulo, Editora Atlas, 1982. p.192.



12.

nado problema (]). Tipo de trabalho científico apresentado
no final do curso de pós-graduação, buscando obter o título
de mestre.

_ ºi~~~~!~Ç~2_~2~29~~fl~~: O trabamento escrito de assunto
específico com metodologia adequada e de caráter eminente
mente didático (8).

Eficácia: Fazer corretamente as coisas e da melhor maneira
Sua ação se concentra no lucro, uma vez alcanç~possível.

dos os objetivos.

Eficiência: Ação orientada para a melhor maneira pela qual
as coisas,devem ser executadas, para que os recursos sejam
apl icados da forma mais racional possível.
centra nas operações.

Sua ação se con

Estudo de uso corrente nos últimos
anos, em administração hospitalar, que analisaocomportame~
to humano para alcançar resultados sobre produtividade, cus
tos, controle e desempenho (9).

Conjunto de tarefas executadas de maneira sistemá
tica, por uma ou várias pessoas que ocupam um cargo.

t a instituição, devidamente aparelhada em
soaI e material, de~tinada ao diagnóstico e tratamento

pe~
de

pessoas que necessitem .de assistência midica diária e cuida
dos permanentes de enfermagem, em regime de internação.

t aquele que, não possuindo corpo midico
efetivo, permite que qualquer profissional nele preste as
sistência aos seus doentes.

- ~2~El!~!_~~E~~l~!l~~~2:
pacientes portadores de
grupo de doenças, ou de

t aquele que se destina a assistir '''',.
uma determinada doença, classe ou
uma especialidade midica.

-,

(7) REHFELDT,Gladis K. Monografia e Tese; Guia Pratica. Porto Alegre,
Sulina, 1980. p.l06.
(8) ANDRADE,Marconi de & LAKATOS,E.M. Técnicas de Pesquisa. p.192.

(9) LlKERT, Rens í.s , The WornanOrganization. New York, MacGraw-Hill,1967.'
p.165-l75. .
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~ aquele que dispondo de corpo médico pr~
prio, não permite que qualquer outro profissional nele exer
ça suas atividades a não ser eventualmente, por cortesia.

~ uma instituição destinada a pre~
t a r assistência sem discriminação de raça, cor ou religião,
reservando um mínimo de 30% dos seus leitos e serviços a p~
cientes não pagantes. Os membros da Mesa Administrativa ou
Diretoria não percebem qualquer remuneração, a qualquer títu
tu Io.

Ou hospital comercial é

aquele que visa a auferir proventos e distribuir dividendos.
~ aquele que não visa à

distribuição de dividendos e util iza os saldos eventuais p~
ra fins beneficientes ou patrimoniais.

- ~Q~~i~~!_§~r~!: ~ o hospital destinado a .atender pacientes
portadores de enfermidades das várias especial idades médi
caso Poderá ter sua ação I imitada a um grupo etário (Hospl
tal Infanti I), a determinada camada da população (Hospital
Militar) ou a finalidade específica (Hospital Universitá
r io) .

Ou oficial é aquele que pertence
aos Governos: Federal, Estadual ou Municipal, a um 0rgao
paraestatal ou a uma entidade de economia mista.

- ~Q~ei~~!_~~!:~i<::':!!~r:Ou privado ou não governamental e aqu~
le pertencente a uma pessoa jurídica de direito privado, Ir
ma n da de, F u n da ç ã o, G ru po d e A c io n i5 tas, S o c ie d a d e B e n ef ic ien
te ou a um único indivíduo.

- 1~~~r~~ç~Q_Q':!_~2~i~~~Q:t a aceitação por parte do hospl
tal, de um paciente para receber assistência internado, ou
seja, a ocupação de um leito por um pe~íodo superior a 24
horas.

- ~~i~Q:2i~: t a unidade de capacidade representada pela ca
ma à disposição do doente, no hospital.

t a cama destinada a ser util izada po r~',

um paciente durante o seu período de internação.
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t o numero máximo de
leitos que efetivamente poderão ser colocados no hospital,
com aproveitamento de áreas consideradas utilizáveis, mas
sem prejuízo da assistência normal aos pacientes e
tadas as normas da legislação em vigor.

respei.

- ~~!!~~~_~~_ç!e!~!~!~~_~~~~~!:Ou de operação do hospital e
o número de leitos hospitalares efetivamente existentes p~
ra uso dos pacientes internados, respeitadas as nomas da
legislação em vigor. Os berços de maternidade não estão
incluídos nesse numero, devendo, entretanto, ser anotados
em separado.

t o numero máximo
de leitos que poderão ser colocados em quartos e enferma
rias, respeitadas as normas da legislação em vigor.

Média de Censo Diário: Ou média de pacientes internados é
o numero médio de pacientes internados que recebem assistê~
cia cada dia, durante um determinado período de tempo. Pa
ra se obter esta média divide-se o total de .·doente~~dias
ou pacientes-dias durante um determinado período pelo
ro de dias,desse mesmo período.

-nume

Média de Permanência:-------------------- t a relação numérica entre o total
doende doentes-dias nu~determinado período e o total de

tes saídos (altas e óbitos) no mesmo período.

Paciente de Ambulatório: Ou externo é aquele que após re-----------------------
gistro ou matrícula, recebe assistência do hospital, em
sua· unidade de ambulatório.

t aquele já registrado e que volta pa ra
receber assistência em continuação.
denomina retorno.

t o que comumente se

- Paciente Contribuinte:--------------------- ou pensionista é aquele que paga
diretamente ao hospital os serviços por ele prestados e de
acordo com tabelas estipuladas.

- E~~I~Q!~_~~_Ç~Q~ªQI~: De contrato ou segurado é aquele que
contribui indiretamente, de forma total ou parcial, pelo
serviço hospitalar recebido.
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Ou simplesmente paciente -e a pessoa
que se registrou ou matriculou no hospital, para dele
ber assistência.

rece

- Paciente Internado: t aquele que ocupa um leito hospitalar,
após ter sido admitido ou internado pelo hospital.

- Paciente Novo:------------- t aquele que, julgando estar doente, proc~
ra o hospital, registrando-se ou matriculando-se no mesmo, a
fim de receber assistência.

- Eê~i~~!~_~~_~~e2~~2: t aquele que, registrado ou matricula
do no hospital e sendo assistido na Unidade de Ambulatório
ou de Emergência, necessita submeter-se a um exame ou, -apos
ser submetido a um tratamento, seja forçado a permanecer aca
mado, entretanto, por periodo inferior a 24 hOras.

t ac~itaç~o pelo hospital, de um pa
ciente para receber assistência.

- Tarefa: t toda atividade considerada em si mesma.



CAPITULO 11
METODOLOGIA
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1. APRESENTAÇÃO SUMARIA

Este capitulo ocupa-se dos procedimentos metodol6gi
cos a p l icados no presente estudo. A primei ra seção classifi
ca o estudo. As que se seguem tratam dos aspectos referentes
à indicação das variáveis e ao instrumento de avaliação a ser
utilizado.

1.1. Modelo do Estudo

Inicialmente o estudo será conduzido segundo um mo
delo te6rico-descritivo das organizações, sem a utilização de
qualquer tipo de mensuração. Posteriormente, em relação a ava
I iação do desempenho hospitalar, converte-se num estudo de ti
po organizacional e trata de estabelecer que o relacionamento
existente entre uma dada estrutura e o comportamento adminis
trativo afeta a percepção, a lealdade, a motivação e a atitu
de, o que, por sua vez, é o resultado do desenvolvimento hos
pitalar em aspectos de produtividade e desempenho. As carac
teristicas da organização hospitalar são anal isadas tendo-se
em conta três grupos de variáveis: as causais, enquanto fat~
res que afetam os resultados da organização, comoa estrutura,
as filosofias politicas e administrativas, planos e controles
e estilo de I iderança; as variáveis intervenientes,
tadas através de percepções, atitudes, motivações,

represe~
capacid~

des e habilidades, comunicações e interação; as variáveis re
sultantes, relacionadas com a produtividade, o desempenho, os
custos eo s lucros (1 O) .

1.2. As Variáveis

Como resultado do problema aborda~o e das hip6teses
de trabalho formuladas, a variável depen~ente, objeto do est~
do é "'4 A vaI iação do De sem p e n ho Hospl ta Ia r : um m e c a n ism o de
controle operacional".

(lo) LlKERT, R. The Woman Organization. p.l70.
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As va r i á v e i s i n de p e n d e n te sou f a t o r e s as s o c i a do s com

a avaliação -sao: o sistema organizacional, o processo admi

instrumentosnistrativo, a política de recursos humanos e os

para medir a produtividade hospitalar.

1.3. Técnica de Investigação

Devido às características do método utilizado, con

siderado como "simples organização coerente de idéias, orig..!..

nadas de bibl iografia de a l to nível, em torno de um tema esp~

cífico", a técnica de instrumentação adequada e liA Investig~

ção Bibliográfica", publicada e conhecida no campo administra

tivo. Esta técnica oferece os meios para definir e resolver

não somente problemas considerados, mas também explorar novas

áreas onde os problemas ainda não se cristal izaram suficiente

mente (11).

(11) ANDRADE,Marconi de & LAKATOS,E.X. Técnicas de Pesquisa. p.56-60.
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2. REVIS~O BIBLIOGRAFICA

2.1. Introdução

Levando em consideração a metodologia uti I izada no
presente estudo, o objetivo da ~evisão Bibliográfica foi cla~
sificado em dois componentes te6ricos. O primeiro, consider~
do como básico, está baseado no contexto fundamental da Dis
sertação, "1\ Av a l iação do Desempenho", orientado em teorias
organizacionais e administrativas que permitiram visualizar o
desempenho a nível individual e organizacional. O segundo oe..!:.
mitiu estabelecer os resultados decorrentes da anál ise b~sica
tomada da bibliografia essencial da Adrn ln lst ra ç âo Geral e de
Recursos Humanos. Com relação aos aspectos de saOde,
reu-se a anál ise de textos da Bibl ioteca da Escola de

recor
Saude

Pú b I ic a da Uni ver s ida d e de são Pau Io, a o s re c u r so s d i5 p on íve is
do 0ROAHSA e da Bibl ioteca da Escola de Administração de Empre
sas de são Paulo da Fundação Getúl io Vargas. Foram indispen
sâveis os conselhos e recomendac~es do orientador e outros oro
fissionais da área.

2.2. Aval iacão do Desempenho

.A. a vaI ia ç ã o do d e sem pe n ho d e v e s e r e nc a ra d a c om a má
xima seriedade e competência. ~ a partir dos seus resultados,
aue a direção da empresa tem condiç~es objetivas de decidir so
bre os destinos da força de trabalho. Caso contrário, ou se
ja, quando as decis~es não se fundamentam em dados gerados oe
la aval iação, costuma ocorrer distorção d~s 'deGis~es ao serem
c o n ta m in'adas po rum a e Ie v a d a dos e de sub j e t iv'id a de, da d a a fa I
ta de critérios racionais, para se julgar as
falta desses critérios se cometem as maiores

pessoas.
injustiças

Pela
com

a mão-de-obra, além de acarretar elevados prejuízos a empresa.
Por isto deve-se considerar a a n â l ise do desempenho levando em
conta o ponto de vista individual e organizacional.
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Nos Gltimos tempos, a organizaç~o hospitalar vem so
frendo violentas críticas pela maioria dos segmentos da soci~
dade. Raro o dia em que a imprensa nao reserva parte do seu
espaço Dara criticar os hospitais.

a problema de pessoal nos hospitais é algo bastante
sé r i o. Raro o hospital que tem uma administrac~o de recursos
humanos criteriosa e qualitativa, inclusive os particulares,
que atendem a uma cl ientela refinada e de melhor poder aquis~
tivo.

a problema toma uma dimens~o maior, quando sabe-se
que e o fator humano o maior patrim5nio deste tiDo de organ~
zaç~o, pois serviços de saGde s~o prestados nor pessoas. E um
tipo de empresa que n~o tem maquinas. fluando termina o exne
diente, o hospital desaparece, Dois quem faz a vida dele
os empregados.

Se for bem pensado, a vida de um hosnital está
ta da num tripé: recursos humanos Cincluindo as chefias)

-sao

mon
te c

nologia e administraç~o. Anal isando detl-damente estes fato
res, verifica-se que tudo gira em torno da figura do Homem,
Dorque este detém a tecnologia e é ele quem administra a org~
nizaç~o.

_1\ aval l a c á o do d e semo e n ho é um dos instrumentos da- '

administraç~o de recursos humanos que mais tem suscitado pol~
micas e controvérsias.

Para uns, ela é de enorme vaI idade, prestando sign~
ficativa contribuiç~o ~ pol ítica pessoal da organizaç~o. Pa
ra ou t ros, se rv e a p e nas p a ra pu n ir, de s I i9 a r fu n c io ná r ios, da r

d erno n s t ra ç áo de que a d lre ç ào da empresa está t'cuidando do
pessoal" e servir como respaldo para a concess~o de aumentos
por mérito.

A aval iaç~o do desempenho é algo muito mais amolo
do que o concebido pela burocracia tradicional. Co ns i d e ra-s'e
como funç~o Drincioal da administraç~o de recursos humanos,
sem desmerecer as demais. E através ou a partir dela, que
se traça o destino da m~o-de-obra, n~o podendo, oortanto, fi
car restrita a meras formal idades burocráticas e ao r itua I
dos prazos estabelecidos nelo Departamento de Pessoal.
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t comum em em9resas, sem uma cultura
I iacão do desempenho, acontecer uma verdadeira

sadia de ava
inversão de va

lores, ou seja, os mais incapazes administrando os mais capa
zes. .A. ausência de uma aval iacão de desempenho criteriosa, na
maioria das empresas, est~ gerando com frequência esse fenam~
no, constituindo um desestímulo para aqueles que querem subir
pelo esforço próprio.

No início das c o n s lde ra ç o e s , afirma-se ser a av a l la
ção do desempenho um instrumento polêmico e controvertido. Ca
be agora alguns esclarecimentos sobre esta afirmativa.

A controvérsia existente é motivada, em grande pa~
te, pelas falhas de formulação e implantação do que pelo sis
tema em si, apesar de reconhecer-se a interferência de fatores
imponder~veis que prejudicam a efic~cia da técnica, mas que
fogem ao controle do Comitê de Avaliacão. Os asoectos pol íti
cos e ideológicos, acrescidos com a preocuoação excessiva com
os aspectos exclusivamente m-todológicos, são fatores determi
nantes do fracasso ou do mau uso da avaliação.

Outra hipótese o a ra expl icar os insucessos com a

técnica e o conflito entre os passos uti I izados na implantação
do p ro j e to e a c u Itu ra d a o rg an iz a ç ão . a co n f I ito o co r re, po~

que o s in d iv íduo s a p e g a dos a p e nas ao m é to d o e aos d ev a n e ios ma
temiticos e estatísticos, tornam-se míopes e nao conseguem en
te n d e r nem a p re ri d e r a fo rç a de sco m una I do p o d e r in st it uc iona I

das organizaçoes.
Outro fator limitativo à e f i c ác Ia da avaliaçao do

desempenho é o pol ítico ou a luta pelo poder, bastante comum
dentro das empresas. A aval laÇa0 do desempenho tem uma força
consider~vel na formação da consciência do empregado. ~uando
ele é bem aval lado e participa da entrevista de aval iação e

percebe o seu valor e potencial que dispoe, sua orimeira rea
ção é re f Ie t ir sob re a po s iç ã o que o c u oa e a Ime j a r m e Iho res po
siçoes e condiçoes de trabalho. Se a empresa não estiver es
truturada e emocionalmente preparada oara ir de encontro a es
te estado de a s o lraç ó e s do indivíduo bem avaliado, a tendência
das chefias é abafar a aval iação, cara aue suas po s l ç ô e s nao
sejam ameaçadas.
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I) método é indispensável numa avaliação de desempe
nho. Constitui até um dos fatores de sucesso, mormente
do elaborado com competência. t o caminho, através do

qua~
qua I ,

a empresa material iza os o r i nc l o i o s de aval iacão. \!ale, no
entanto dizer, que acima do método ou tão importante como ele,
está a postura da organização para com a aval iação, esoecial
mente a postura dos aval iadores diante do aval i a do , Pouco irá
adiantar para os objetivos da aval iação do desemoenho, o che
fe estar munido do melhor método do mundo, confeccionado den
tro dos mais modernos e refinados processos, se ele -nao assu
miu uma atitude madura, atualizada e de respeito e considera
çao pela figura do aval iado, que nao e apenas um número regi~
trado no computador, mas uma unidade dotada de carências mate
riais e psicológicas.

A aval iação do desempenho não pode ser concebida c~
mo um instrumento "solto" no espaço e na empresa. Ela integra
e interage com um sistema maior sobre o qual exerce e
influencias.

Pinheiro, A.C., considera os seguintes fatores como

recebe

"de influência decisiva ao sucesso de uma avaliação de
p en ho" (12):

- A postura da empresa, os valores predominantes so

desem

bre o trabalhador, as di r e t r i ze s de pessoas e as diretrizes de
desempenho;

- A capacitação e a maturidade das chefias no uso
da aval iação;

- I) sistema e o rnê t o do utilizado)
- A adequação dos passos (1 inha de ação), na i'mpla~

tação do projeto, tendo em vista a cultura da empresa;
- O apoio decisivo e até ostensivo da direção da em

presa para o uso do instrumento. Esse apoio envolve, inclusi
ve, o emocional na elaboração e implantação do projeto.

Agora, tem-se condição de apresentar as I inhas g~
rais de elaboração de um projeto de aval iação do desemoenho.

Um projeto completo de aval iação do desempenho div~
de-se em três partes distintas:
e a Va I ida de dos resu Itados.

a c.o r rnu l a ç ã o , a Implantação

(12) l?INHEIRO, A.C. Administração de Recursos Humanos. são Paulo, Edi
tora Atlas, 1981. p.86-90.
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A formulacão é a fase de concepção do trabalho, quan
do são estabelecidos os caminhos a serem seguidos.

A implantação e o posta -em marcha, ou a execuçao do
projeto. A fase onde se procura sair do papel ou do projet~
do para a realidade prática .

.A. va l idação dos resultados consiste na c orn oa ra ç ao
dos objetivos com os resultados que estão sendo alcançados.As
duas últimas fases são reservadas para providências correti
vaso

Pinheiro, A.C. conclui que lias fases de um projeto
de aval iação do desempenho procuram responder â s seguintes que~
tões básicas" (13):

a) Objetivos da .l\valiacão:

Aqui o especialista deve, com o cliente, definir de
maneira clara e precisa, o que se pretende alcançar com o in~
trumento. t comum a aval iação ser usada para controle físico
do empregado, como se ele fosse propriedade particular do che
fe ou para justificar um aumento de salário. Pelo menos teo
ricamente, o objetivo da aval iação do desempenho é coletar in
formações sobre dois aspectos básicos do empregado: os resul
tados do seu trabalho no exercício de um cargo e o seu pote~
cial. são informações úteis para efeito de decisões adminis
trativas e para o planejamento do desenvolvimento do funcioná
rio. Trata-se de um procedimento a mais, para se conhecer o
indivíduo nas condições de trabalho.

b) Definição do que Vai Ser Aval iado:

Este t6pico está respondido no anterior. Avalia-se
o produto do trabalho do funcionário e as suas qual idades pes
soais, úteis a empresa e ao seu desenvolvimento. Por exemplo,
ao aval la r+ se um receocionista de hotel, o que interessa é m~
dir os resultados do trabalho dele no contato com a clientela
e o seu potencial para dar condições a direção do hotel em
promovê-lo a níveis superiores.

(13) PINHEIRO, A.C. Administração de Recursos Humanos. 1'.142-181,
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c) Metodologia a Ser Utilizada:

Não há um método padrão a ser ut i I izado. n.ualauer
método e vál ido desde que venha a se casar com a
empresa, com os objetivos da organização, com a

cultura da
tecnologia

existente, com a expectativa das chefias e com uma centena de
outras influências.

') método é construído com os aval iadores e a di re
ção da empresa, brotando da real idade vigente e não da cabeça
dos tecnocratas ou do recesso dos gabinetes, como se fosse um
trabalho de escola para tirar notas.

Maria Diva relaciona três métodos:
da, Pesquisa de Campo e Escala Gráfica" (14).

"Escolha Força
'-

- Escolha Forçada:
Consiste em avaliar o desemoenho dos indivíduos,ut.i.

I izando fatores descritivos, relacionando tarefas e o tipo de
desempenho.

- Pesquisa de Campo:

Este método visa a av~lfar 6 desempenho dos empreg~
dos através de entrevistas com o chefe imediato, onde se pr~
curará medir a eficácia do homem de forma mais objetiva, pr~
curando-se as causas, os motivos, enfim os 'Iporquês" do dese~
penha do empregado, justificando-os através de anál ises fa
tuais.

- Escala Gráfica:

No formulário são relacionados fatores que se pre
tende apreciar no desempenho dos empregados. ')S fatores sao
definidos em função do que se pretende aval lar, Ilsegu idos de
uma série de pequenas descrições I iterárias, que dimensionam
uma graduação de desempenho, desde o mais eficiente até o in
sa tis fa tó r io!t, se g un doa autora citada.

José Luís Hesketh relaciona lias seguintes
de ava l La ç ao " (15):

tecnicas

(14) LUCENA, Maria Diva da Salete. Avaliação de Desempenho. são Paulo,
McGraw-Hill do Brasil, 1977. p.27-90. /
(15) HESKETH, J. L. Desenvolvimento Organizacional.-São Pau lo , Editora
Atlas, 1977. p.66-l92.
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Aval iação da experiência,
- Classificação gráfica,
- Revisão de campo,
- Classificação de escolha obrigatoria,
- Avaliação de incidentes crTticos,
- Administração por objetivos,
- Abordagem de padr~es d~ trabalho,
- Mitodos de classificação,
- Centros de aval iação.

- Ava I iação da Exper iênc La:

Requer do responsável pela aval iação, a redação de
um ou mais parágrafos, compreendendo os pontos fracos
tes do indivfduo.

e for

- Classificação Gráfica:

T ra ta - se deu m II 9 rá f ic o, que f a z a e s t ima t iva de uma
pessoa no que se refere à qual idade e à quantidade de seu tra
balho!l.

- Revisão de Campo:

Este m é t o do funciona ou i uti I izado, quando são le
vantadas suspeitas de preconceito dos aval iadores. ~ um tra
balho real izado por uma unidade do staff de recursos humanos.

- Classificação de Escolha 0brigatôria:

Esta técnica foi desenvolvida para reduzir os pr~
conceitos e estabelecer padr~es objetivos de cooperaçao entre
os i n d iv fduo s, o o r não e n vo Iver in te rv e n ç ã o de te rc e i ros.

- Av a l la ç á o de Circunstâncias Crfticas:

')S supervisores são estimulados a registrar num "Li
vrinho Negro" de cada empregado os incidentes de comportamen
to positivo ou negativo.

- Administração por Objetivos:

Método que Ieva o ava I i ador a j ul ga r os subordinados
em função de metas de trabalho. Traz a vantagem de estabele
cer um diálogo construtivo entre o aval iador e o aval iado em
torno de pontos mensuráveis.
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- Abordagem dos Padr~es de Trabalho:

Trabalho e objetivos são estabelecidos, tendo como
ponto de fundo a melhoria da produtividade. Segundo o autor,
neste método "gasta-se tempo na observação do desempenho dos
empregados, simplificando e melhorando o trabalho, onde for
possível e na tentativa de chegar a pa d ro e s real istas de oro
dutividade".

- Cent ros de Av a I iação:

As o rq a n lz a ç o e s uti I izam centros de aval l a c ào quan, . -
do se escolhe, por exemplo, um elemento para uma determinada
fun~ão para a qual ele ainda não foi experimentado.

Comumente se diz aue a responsabi I idade pela ava
I iação e da chefia imediata. Indiscutivelmente o e, mas ha
inGmeras outras pessoas envolvidas no sistema. A aval iação e
uma atividade que envolve desde a alta administração até o
mais simples supervisor e ao pr8prio funcionario. Não se p~
de deixar a critério de uma única pessoa uma atividade de tan
ta responsabilidade como esta, que leva à emissão de concei
tos sobre a pessoa. A responsabi I idade direta, sem d~vida, é

da chefia, mas outros indivíduos têm participação no processo,
inclusive para reduzir o posto de observação do avaliador, que
geralmente projeta as suas tendências.

A periodicidade da avaliação é bastante flexível, de
pendendo de uma série de fatores, tais como a dimensão da em
pre~a, nGmero de empregados, tecnologia da organização, obj~
tivos que se pretende com a avaliação etc. Algumas empresas
realizam a aval iação de seis em seis meses. 0utras de ano em
ano e algumas utilizam até um tempo de dois anos.

Identificam-se a seguir algumas fases essenciais na
formulação de um projeto de aval iação de desempenho.

Quando uma equipe técnica tem a responsabi I idade de
desenvolver um trabalho desta natureza, as fases a serem rela
tadas poderão ajudar na inserção inicial do projeto na o rqa n i

zação, resumidas da obra de Maria Diva (16):

(16) LUCENA, M.D.da S. Avaliação de Desempenho. p.113-l30.
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a) Apresentaç~o do Produto:

Nesta fase a avaliação e os propósitos do trabalho
s~o apresentados aos dirigentes da empresa de maneira clara e
objetiva. Esta etapa visa a definir as expectativas mutuas,
ou se j a, ta n to do c I ie n te co m o dos re spo n sá v e is pe Io t raba Iho.
t uma fase de entendimento mútuo, da definiç~o das regras do
jogo para evi tar, no decorrer das tarefas, confl itos de expec
tativas.

b) Identificaç~o da Cultura da 0rganização:

Para que o projeto tenha ressonincia com a real ida
de, é de fundamental importincia a identificaç~o clara dos va
lores que condicionam o comportamento da organizaç~o. Caso
contrário, o trabalho corre o sério perigo de nao ser l rnp Ia~

tado e morrer nas gavetas dos gabinetes como
cia fracassada .. A. quase total idade dos casos

outra experiên
fracassados de

ava I iação de desempen ho, res ide na incompat ib iI idade en t re os
propôsitos do trabalho e a realidade sociológica da organiz~
ç~o. t comum, por este motivo, montar-se um volumoso e pom
poso projeto de aval iaç~o e o mesmo ser arquivado por falta
de condições de implantaç~o.

c) Sel~ção da Equipe de ADOio:

Esta medida funciona como uma estratégia de envolvi
mento, para reduzi r a resistência dos p ú b I icos da organ ização,
pelo fato de envolver no trabalho, funcionários da própria e~
presa, que poderão atuar como agentes de mudança e de cataI 1
zador de possfveis conflitos e insegurança, comuns em traba
lhos dessa natureza. Quando o trabalho é realizado por um
C o n sul to r, e s te g e ra Ime n te é v i s to como liaIg u ém d e fo rali, s i
tuação que poderá ser amenizada, quando ele se associa com
pessoas da própria companhia.

d) Treinamento da Equipe de A.poio:

Para que a equipe escolhida trabalhe em sintonia com
a Consultoria, é necessário treiná-Ia em avaliação dedesempe
nho, na fi losofia e nas regras do trabalho a ser desenvolvido.
Esse treinamento é fundamental, dada a responsabi I idade que a
equipe terá de implantar o trabalho. Além do mais, o treina
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mento e a única alternativa de se fazer
know how, mencionado no item anterior.

Em relação à equioe de apoio, orecisa-se

a transferência de

tomar a I

guns cuidados. Esta deve ser selecionada e treinada pelo res
ponsavel ou coordenador do trabalho. fJ cl iente tem a tendên
cia de colocar à disposiç~o do Consultor, funcionários que e~
t~o dando trabalho na empresa ou sendo rejeitados pelas che
f ias. Isto ocorrendo, o trabalho sera um verdadeiro desastre,
porque na hora de levar as recomendacoes oara- . campo, haverá
uma resistência general izada, além da perturbação que os di
tos funcionários acarretarão para o trabalho.

e) Seminários com as Chefias oara
os Fa to re s de Aval ia ç ã o :

Identificar

Conforme foi dito, os fatores a serem aval lados -sao
extraídos da cultura da organização, das expectativas das che
fias em relação aos auxil iares, dos objetivos da emoresa, dos
planos de expansão e de uma série de outros itens, que influe!::
ciam a vida da empresa no presente e no futuro. A tática aqui
é fazer com que os referidos fatores venham a brotar, a emer
gi r, a florescer a real idade a ser aval iada e nao ser produto
de esteriotipos ou da cabeça de um iluminado.

f) Identificacão do Método:

Esta fase é a continuação da anterior. I) r a c ioc jn io

na escolha dos fatores é o mesmo na montagem dos métodos. Um
ponto de partida é anal isar alguma experiência da empresa com
a aval iação de desempenho e verificar porque o método adotado
não funcionou.

g) Testar a Metodologia e os Instrumentos:

t vál ido, antes de se imolantar em toda a emoresa o
trabalho, realizar uma experiência oiloto ou simulada. numa
das unidades da empresa, para se fazer uma avaliação ore 1 im i
nar do trabalho a ser realizado. t uma fase que permite tes

Comotar a maturidade do esquema e das rotinas concebidas.
unidade a ser utilizada, o esoecialista poderá optar por aqu~
la onde há maior receDtividade oara o trabalho. fJutra vanta
gem desta fase é o efeito educacional. 0utros setores passa
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r~o a sol icitar a mesma exoeri~ncia, o que trar~ como conse
quência menor resistência Dor ocasi~o da imolantação geral do
projeto.

h) Formular a Estratégia de Implantação:

Trata-se de uma das etapas mais de l icadas e impor
tantes de um trabalho de avaliação de desempenho, requerendo
não s6 um amolo trabalho de pre~aração, como um profundo co
nhecimento da cultura da organizacão. Vale reoetir, que a
maioria dos casos de fracasso da aval iação do desemoenho se
expl ica pela inabi 1 idade dos re soo n s á ve ls pelo projeto na es
colha dos caminhos adequados. Caso os passos de implantação
não sejam adequados com a real idade e a cultura da organiz~
ção, certamente a experiência ser~ um fracasso total. Acima
do método, do monte de fichas e p a oe lo r lo , e s t á a real idade da
organização, com a qual o método deve estar ajustado.

i) Treinamento dos Av a l lado re s :

Os aval radores são os maiores responsiveis pelo su
cesso ou insucesso de uma aval iação de desempenho, aoesar do
envolvimento de outras pessoas. Serão eles, os funcion~rios
que irão manioular os instrumentos de avaliação e julgamento.
Portanto, o treinamento dos aval iadores deverã ser constante
e intenso, funcionando em todas as partes do projeto. Não se
trata de um simples "cursol', mas de um esforço de profundo en
volvimento com o trabalho. A aval iação do desempenho e um
processo de interaç~o humana, onde o método funciona aoenas co
mo uma ponte de I igação entre o aval ia do r e o aval iado. ') ato
de avaliar e julgar é mais mental do que técnico e em níveis
elevados, infelizmente, entram os componentes oolíticos ou a
luta pelo poder.

2.2.2. º_Q~~~~e~~b2_ºr9!~!~!~12Q!1
"Para uma a n à l ise do desempenho o rqa n lz e c ion a L, ê '1m

portante partir-se do estudo atual da teoria
como esoecificado Dor Chiavenato e resumido
b a s l c a s (17):

a d m l n i s t r a t Lv e",

c-omo v a r i á v e l s

(17) CHIAVE"!IlATO,I. Adminis tração de Emoresas: Uma Ab.ordagem Contingen-
cia l., p.19-33.
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a) Vari~veis B~sicas:

Hoje em dia, a teoria administrativa estuda a admi
nistração das empresas e demais tipos de organizações, do pon
to de vista da interação e interdependência entre as cinco va
ri~veis orincipais, cada qual objeto especffico de estudo por
parte de uma ou mais correntes da teoria ad~inrstrativa. As
cinco vari~veis b~sicas, tarefa, estrutura, pessoas, tecnolo
gia e ambiente, constituem os principais componentes no estu
do da administração das empresas. O comportamento desses com
ponentes ~ sistêmico e comolexo: cada qual influencia e ~ in
fluenciado pelos outros componentes. ~odrficações em um oro
vocam modificações em maior ou menor grau nos demais. O com
portamento do conjunto desses componentes·~ dif~rente d~ soma
dos comportamentos de cada comoonente considerado
te.

isoladamen

EMPRESA.

C"igura 1 - As Cinco Va r iave is Básicas da Empresa na Teoria l\dministrativa

l\ adequação entre essas variáveis constitui o
cipal desafio da administração.

No c a 5 o da f ig u ras e 9 u in te, a q u J n ta va r iá v e I am
biente - ~ reoresentada Delo contexto maior onde está inseri

prin

da a subunidade, isto é, a empresa
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Estrutura
)desenhO organizaCional\

.: Adequa\

Arnb.i ente

Tarefas +--------------- Adequação -------------- Pessoas
(trabalho desempenhado) (características individuais,

relações informais,
ltura etc.)

Adquaç\ãO . Adequação

Tecnologia ~
(equ ipamen tos e processos)

Desempenho eficiente e eficaz

~igura 2 - Adequação das Variáveis Empresariais em uma Subunidade

A medida que a administração se defronta com novos
desafios e novas situa~5es que se de~envolvem com o decorrer
do tempo, as doutrinas e teorias administrativas precisam adaE,
tar suas abordagens ou modificá-las completamente para conti
nuarem úteis e aDlicáveis.

A administração é um fenômeno universal no mundo mo
derno. Cada empresa requer a aval iação do desempenho dirigl
do a objetivos previamente determinados, a obtenção e aloca
ção de diferentes recursos etc. Numerosas atividades adminis
trativas desemp~nhadas por diversos administradores voltados
para tipos esp~crficos de áreas e de problemas, precisam ser
realizadas em cada empresa. o profissional pode ser um eng~
nhe~ro, um economista, um con~ab1 I ista, um médico etc. e pr~
cisa conhecer profundamente a sua especial idade. Mas, no mo
mento em que é promovido em sua ~mp~esa a supervisor, chefe,
gerente ou diretor, exatamente a partir desse momento, ele de
ve ser administrador. Precisa en~ão dedicar-se a uma série
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de responsabilidades que lhe exigirão conhecimentos e postu
ras completamente novos e diferentes que a sua e soec i a I idade
nao lhe ensinou em momento algum. Daí o caráter eminentemen
te universal da administração: cada empresa necessita não de
um administrador apenas, mas de uma equipe de administradores
em vários nrveis e nas suas várias áreas e funçoes para leva
rem adiante as diversas es~ecial idades dentro de um conjunto
integrado e harmonioso de esforços em direçao aos objetivos da
empresa. Como o administrador não é executor, mas o ~reSDonsa
vel pe)o trabalho dos outros, ele ~ao pode se dar ao luxo de
errar ou de arriscar apelando para estrat~gemas de ensaio~e~
-erro, já que isto implicaria conduzir seus subordinados pelo
caminho menos indicado.
cipl inas heterogêneas;

o administrador precisa conhecer drs
p re c isa I ida r com p e s so a.s; D re c isa e s

tar atento aos eventos passados e presentes,bem como ~s pre
visoes futuras, pois o seu horizonte deve ser mais amplo, já
que ele é o responsável pela direção de outras pessoas que se
guem as suas ordens e orientação; precisa I idar com eventos in
ternos (localizados dentro da empresa) e externos (localizados
no ambiente de tarefa e no ambiente geral que envolve externa
mente a empresa); precisa ver mais longe que os outros, Dois
deve estar I igado aos objetivos que a empresa Dretende alcan
çar através da atividade conjunta de todos. E ele um agente
educador no sentido de que, com sua direção e orientação, mo
difica comportamentos e atitudes das pessoas; é ele um age~
te cultural na medida em que, com o seu estilo de administra
ção, modifica a cultura organizacional existente nas empresas.

b ) /) Controle·na Av a l la ç áo i

Newman e Summer concluiram que "paré\ é\ é\vé\lié\çao do
d~sempenho da organização deve ser anal isado o controle exer
cido sobre ela. Seja ao nível institucional, intermediário
ou operacional, o controle é feito,....a·través de quatro fases dis
tintas, a saber:" (18)

(18) NEWMAN, William H. & SUMMER, Charles, E. The Process of ~anagement:
Concepts, Behavior and Practice. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice
Hall, =967. p.328-340
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orocesso;
- Estabelecimento de padrões que deverão nortear o

- "1ensuração
- Comoaração

sejado (padrão);
- Tomada de

atual com o desempenho

(d)
Tomada de

ação corretiva

do desemoenho a se r controlado:
do desem~enho atual com o de sempenho de

- corretiva ajustaraçao oa ra o de sempenho
desejado.

(a)
Estabelecimento

de padrões

(b)
Mensuração do
desempenho

(c)
Comparação do

desempenho atua 1 com
o desempenho desejado

Figura 3 - O Ciclo do Processo de Controle

- Estabelecimento de Padrões (a):

Os oadrões reoresentam o desempenho desejado. Po
dem ser tangíveis ou intangíveis, vagos ou específicos, mas
sempre relacionados com o resultado que se deseja alcançar.

Os padrões ou normas proporcionam a comoreensão da
quilo que se deverá fazer. Osoadrões podem ser exoressos em
termos de tempo, unidades ffsicas, dinheiro, ou atrav~s de ou
tros índices, como percentagem de vendas, ou índice de
tividade.

lucra

Chiavenato apresenta "vários t ip o s de padrões utill
zados para avaliar e controlar os diferentes recursos da em
presa": (19)

(19) CHIAVENATO,Id'alberto. Administração de Recursos Humanos. são "Dau-
lo, Editora Atlas, 1980. Vol.3. 0.285.
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• Padrões de quantidade: como numero de empregados,
volume de produção, volume de vendas, percentagem de rotação
do estoque, índice de acidentes etc;

• ?adrões de qual idade: como padrões de qual idade
oara a produção, funcionamento das máquinas e equipamentos,
qual idade dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa,a2
sistência tecnica etc;

• Padrões de tempo: como oerman~ncia midia do em
pregado na empresa, tempos-padrões de produçao, tempo de pr~
cessamento dos pedidos dos cl ientes etc;

• Padrões de custo: como custo de estocagem das ma
tirias-primas, custo do processamento de um pedido, custo de
uma requisição de material, custo de uma ordem de serviç~, re
laça0 custo-benefício de um novo equipamento, custos diretos e
indiretos da produção etc;

• Padrões iticos:
do do pessoa 1;

• Padrões de programação:

padrões de comportamento desej~

datas esperadas para o

tirmino das tarefas;
• Padrões de desempenho tecnico:

de desempenho;
níveis desejados

• Custo-padrões: custos normativos incorridos nas
fases de operação ou no ~esempenho de funçaes;

• fndices financeiros: índices correntes para indi
car relações entre certos itens ou atividades e recursos fi
nancei ros aol icados (rotação de estoques);

• Orçamentos: esquemas de planejamento que contêm
padrões aprovados que servem como meios de controle (orçame~
to de caixa ou previsão de despesas);

• Retorno sobre o investimento: controle uti 1 izado
para aval iar o desempenho das apl l ca ç ó e s financei ras da empr!:,
sa;

• Critirios mistos: oadrões usados para avaliar e
controlar a longo prazo o desempenho da empresa, como~

·filosofia e qualidade da gerência,
·oosição da empresa no mercado,
. imagem da empresa,
·visibilidade da empresa,
·moral do pessoal da empresa,
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'relações com consumidores e com o públ ico,
·treinamento e desenvolvimento do pessoal,
. inovação e pesquisa,
'conservação do patrimônio.

- Mensuração do Desempenho e Acompanhamento dos Re
su Itados (b):

Dara se controlar um desempenho atual deve-se, gelo
menos, conhecer algo a respeito dele e do seu oassado.
c~cia de um sistema de controle depende da informacão

A efi
imedia

ta a respeito dos resultados passados, transmitida ~s pessoas
que t~m poder Dara gerar mudanças. A unidade de medida deve
rá estar de acordo com o padrao predeterminado e deverá ser
expressa de forma que facilite uma comparação simples. I) grau
de exatidão da medida dependerá das necessidades específicas
da apl icação dessa medida.

- Comparação do Desempenho Atual Com o Esperado, Is
to ~, Compa ra ç ào dos Resultados Com os Padrões (c):

Toda atividade ocasiona algum tipo de variação. ~
importante determinar os I imites dentro dos quais essa va r ia
ção pode ser aceita como normal. O controle separa o que -e

normal e o que e excepcional, para que a correçao se concen
tre nas exceçoes ou strasos.. Na comparação dos resultadoi
atuais contra os padrões estabelecidos, a aval laÇa0 deve sem
pre ser relatada a pessoa ou órgão responsável.

A comparação da atuação atual com o que foi planeJ!
do não busca apenas local izar os erros ou desvios, mas t a rnb em
permitir a predição de outros resultados futuros. Não e DOS
sível modificar o passado, mas a sua compreensão pode nropl
ciar auxílio para, a partir do presente, criar condições para
que as operações futuras obtenham melhores resultados.

Segundo Chiavenato (20) ,"no fundo, a comparação de
que está-se falando pode ser feita sobre os resultados ou so
bre o desempenho. Em outros termos, os padrões previamente
estabelecidos permitem a aval iação e controle pela comparaçao
comll

:

(20) CHlAVENATO, I. Administracâo de Recursos Humanos. 0.285.
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• Resultados: quando a comparação entre o oadrão e
a variável é feita após terminada a o~eraçao. A mensuraçao
real iza-se em termos de algo pronto e acabado, no fim da I i
nha, e apresenta o inconveniente de mostrar os acertos e fa
lhas de uma operação já terminada, uma espécie de atestado de
óbito de algo que já aconteceu.

• Desempenho: quando a comoaraçao entre o padrão e
a variável é feita paralelamente ~ operação, ou seja, quando
a comparaçao acompanha a exe~ução da operação. A mensuração é
concomitante com o processamento da operação. Embora feita pa
ralelamente ao tempo e, portanto, atual, a mensuração é feita
sobre uma operação em p~ocessamento e ainda não terminada. Cor
responde a uma espécie de monitoração do desempenho, sem i n

terferir no seu resultado ou na sua consecuçao.
A comparação dos resultados atuais com os resultados

planejados geralmente é feita através de meios de apresentaçao
coma ~rãficos, relatórios, rndice~, pêrte~tagens, medfdas es
tatísticas etc.

- Adoção de Medidas Corretivas (d):

As medidas e relatórios de controle indicam quando
as atividades correntes não estão levando aos resultados dese
jados ~ permitem condiçaes para a tomada de ação corretiva, 0
objetivo do controle é exatamente indicar quando, quanto, on
de e como se deve executar a correção.

Qualquer que seja o nível, a hierarquia, a área de
atividade; ou o problema envolvido, o processo de controle é
basicamente o mesmo e segue aproximadamente estas etapas. Po
de mudar o mecanismo, mas o processo e sempre o mesmo.

• Deve ser compreendido por todos aqueles que utll i
zam ou obtêm seus resultados;

• Deve antecipar e relatar desvios em temoo para per
mitir açao corretiva antes que desvios mais sérios Dossam ocor
r~;

• Deve ser suficientemente flexível para permanecer
compatível com as mudançJ~ do ambiente organizacional:

• Deve ser econômico para evitar desp~sas adicionais
de man~tençao.
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s Deve indicar a natureza da açao corretiva requeri
da para manter a execuç~o de acordo com o plano .

• Deve reduzir-se a uma I inguagem (palavras, fig~
ras, gráficos ou outros modelos) que permitam uma v lsua llzaçjio

fácil e que seja compreensivo quanto à comunicaçao .
• Deve desenvolver-se atrav~s da particlpaçao ativa

dos principais executivos envolvidos.
Trewatha e Newport resumem que "o processo de con

trole inclui todas as atividades que procuram igualar o desem
penh~ com as condiç~es necessárias à consecuç~o dos 05jetlvos
previamente fixados. o controle envolve uma serie de quatro
etapas que constituem um processo total.
ser assim sintetizadas": (21)

- Através do processo decisório

Essas etapas podem

-sao e s ta 5e Iec idos
os objetivos, pol fticas, planos, orçamentos, procedimentos,
regulamentos etc. Estas aç~es desejadas atuam como padr~es e

-proporcionam a base para comnaraçoes futuras com o desempenho
rea 1 .

- O desempenho real precisa ser verificado e medido
~or intermédio de padr~es, durante o período que está sendo
considerado.

- Dev~ ser isolada qualquer diferença entre o desem
penho real e o desejado, a fim de se verificar se as ativida
des devem prosseguir ou se há necessidade de agir
mente.

corretiva

- Quando o desempenho está fora de controle, deve
ser iniciada aç~o corretiva.

A evoluç~odo dese~penho inclui, portanto, mensura
ç~o do desempenho real, comparaçao deste com um padr~o adequ~
do e a correç~o dos desvios através de aç~es administrativas
apropriadas.

2.3. Conclus~o

A presente análise bibliográfica permite entender o
desempenho hospitalar cqmo um relacionamento entre os compo

.....•. '"
(21) TREWATHA,Robert L. & NET.JPORT,M.Gene. Administração: Funçoes e Com~--~~--~~------~----~~T)ortamento. são :r>aulo, Edição Saraiva, 1979! 1).482.
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Figura 4 - O Processo Decisorial e o Processo de Controle

nentes, organização e comoortamento humano, para serem atingl
dos alguns objetivos e a sua vinculação com o melo ambiente,
dentro do qual se desenvolve. são consideráveis, igualmente,
as características estruturais e funcionais do hospital, pr~
curando a sua adaptação ao conteúdo do processo administrati
vo dentro do olanejamento, organização, direção, controle e
ava I iação das a t iv idades, como uma forma de ava I ia r os resul
tados na ejecução de suas atividades assistenciais e que
apresentados, de forma detalhada, no capítulo seguinte.

~sao
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1. ORGANIZAÇÕES E COMPORTAMENTO

Dependemos das organizações para a maioria dos bens
e serviços essenciais a nossa existência e, para a maior pa~
te dos bens, serviços e atividades, que tornam a vida algo
mais do que uma simples batalha pela sobrevivência. Al~m dis
so, mais e mais pessoas estio trabalhando e, apesar delas des
penderem cada vez menos horas no trabalho, ainda assim a maio
ria gasta trabalhando mais de um terço das suas horas acorda
das. o resultado é que, para a maioria das pessoas na nossa
sociedade, a qualidade de vida no trabalho tem uma influência
significativa na qualidade de vida em geral.

1.1. Efetividade Organizacional

Nio foi encontrada nenhuma resposta simples e dire
ta sobre o que torna uma organização efetiva. A efetividade
organizacional parece resultar de uma complexa interação de
vários fatores; existem muito poucas verdades absolutas. O
que ~ certo para uma organização parece depender, ao menos em
parte, de fatores tars como o neg6cio em que ela está, as pe~
soas que emprega e o ambiente no qual opera (22).

O fato de haver muito poucas respostas simples a

questão da efetividade organizacional não significa que nao
exista resposta, ou que é tudo uma questão de sorte e, como
tal, nio pode ser administrada. A verdade parece ser exata
mente o contrário. A maneira pela qual as organizações -sao
estruturadas e gerenciadas parece ter uma enorme influência
na sua efetividade. ~ claro que algumas variáveis, importan, -
tes para a efetividade organizacional, esca~am ao controle da
organização e seus gerentes (como, por exemplo, o mercado 'p~
ra seus bens, as regulamentações governamentais, acontecimen
tos políticos em outros países), mas as organizações e as pes
soas que as gerenciam sio, em parte, responsáveis pelos seu~
pr6prios destinos. A importância de uma gerência efetiva p~ o

(22) CHlAVENATO, I. Administração de Emoresas:
cial.p.412-443.

Uma Abordagem Con t í ng'én'
/-
I

?
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de ser claramente i lustrada por alguns dos mais espetaculares
fracassos empresariais já ocorridos, e por diferenças dramátl
cas nos resultados econ6micos que organizaç~es, no mesmo tipo
de neg6cio, apresentam.

De experi~ncias sobre ~xitos e fracassos de
zaçoes podemos indicar alguns dos pontos básicos que

organl
devem

ser tratados na administração de uma organização. Ressaltamos
bastante os aspectos de coleta de informaç~es, tomada de deci
sao, solução de problemas e tratamento das pessoas. Essas ati
vidades são a ess~ncia do trabalho do gerente. A ger~ncia efe
tiva de uma organização depende da disponibil idade de dados
acurados e completos sobre como ela está funcionando. Esses
dados serão, então, uti I izados em um processo de tomada de de
cisão que permita que eles sejam usados de maneira a levar a
d e c i so e s de melhor qualidade, que sejam bem aceitas, e que me
lhorem a capacidade da organização tomar outras decis~es no
futuro. A menção do futuro, nessa afi rmação, não é acidental;
processos de decisão, que tratam das necessidades de curto pr~
zo de uma maneira prejudicial i capacidade de tomada de deci
soes a longo prazo, são inaceitáveis, visto que esses proce~
sos, inevitavelmente, levam a uma diminuição da efetividade
organizacional.

A menção de decis~es que sejam bem
não é acidental. Para que em uma organização

aceitas também
o processo de

tomada de decisão seja eficaz, ele deve operar de uma maneira
que conduza ã implementação. Sem a implementação, uma deci
são da mais alta qual idade não serve para nada. Uma das coi
sas que diferencia a tarefa do gerente da maioria das outras,
na organização, é que ele é responsável por mais trabalho do
que pode real izar pessoalmente. Logo, na maioria das situa
çoes o sucesso na implementação de uma decisão tomada pelo g~
rente requer que um certo número de pessoas mude seu comport~
mento. Assim, o gerente efetivo deve conduzir o processo de
cisório de uma maneira tal que as outras pessoas mudem seus
comportamentos como resultado das decis~es tom~das (23).

(23) KAST, F.E. & ROSENZWEIG,J.E. Organização e Administraç"ão: Um En-
foque Sistêmico. p.391-398.
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o que um gerente pode fazer para assegurar a e fe ti
vidade do processo decisório em sua organização? Uma respos
ta rápida para essa questão poderia ser que o gerente deve e~
tender, prever e influenciar o comportamento organizacional.
Em.outras palavras, o gerente deve gerenciar o comportamento
dos membros da sua organização. Como isto pode ser feito?
Pesquisas em comportamento organizacional sugerem várias ma
neiras. o comportamento dos membros de uma organização, e des
ta como um todo, é influenciado por um certo número de proce~
sos e práticas que podem ser in~lu~nciados pelos gerentes. En
tre esses processos e práticas se incluem coisas como decisões
de alocação de pessoal, programas de treinamento, sistemas de
recompensas, projeto do trabalho e da organização e estilo de
I iderança. Quando tudo isso é bem real izado,' as decisões p~
dem ser tomadas e implementadas de maneira efetiva; quando
não o são, a consequincia é um mau processo decisórro e falta
de efetividade organizacional. Se vão gerenciarocomportame~
to organizacional, os gerentes devem saberoque significa pr~
tica efetiva em cada uma dessas áreas (24).

1.2. Modelos de Referincia

Como os gerentes podem saber qual a melhor maneira
de tratar os problemas de alocação de pessoal, motivação e I i
derança? Existem várias maneiras possíveis, mas no nosso en
tender uma delas é superior - o uso de modelos e quadros de
referência baseados em pesquisa científica. Os modelos e qu~
dros referenciais são maneiras de organizar nossa percepçao
do mundo ao redor. O quadro de referência e um instrumento
que nos fornece categorias ou rótulos, que nos ajudam a cole
tar e organizar dados - no nosso caso, dados sobre organiz~
çoes. t um mapa que nos ajuda a interpretar a natureza do am~
biente que nos cerca. Um modelo vai um pouco além, e nos for
nece uma representação do mundo real e seu funcionamento. Os 1
modelos não dizem sumente no que prestar e no que não prest~r

(24) DRUCKER,:Oeter F. Administração, Responsabilidade, Tarefas. são
Paulo, Livraria pioneira Editora, 1975. p.126-l29.



atenção;
rem e como o fazem.

eles nos ajudam a entender por que os eventos
Por exemplo, considere o modelo abaixo:

ocor
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Motivação

indiví
duo i uma função da motivação para real izar a tarefa multipli
cada pela habi I idade. Ele impl ica que se queremos saber a r~

=----, Desempenho I
Habilidade

Figura 5 - Desempenho = f (Motivação x Habi 1 idade)

Este modelo nos diz que o desempenho de um

•. .com nlvels dezao de pessoas diferentes trabalharem desemp~
nho diferentes, devemos olhar os seus respectivos níveis de
motivação e habil idade. Tambim impl ica que se queremos aume~
tar o desempenho, devemos tentar aumentar ou a habi I idade (se
lecionando outras pessoas, treinando as que temos etc.) ou os
níveis de motivação (atravis de mudanças em como as pessoas
são p a g as, n.o co m po r ta m e n to dos s u p e rv iso re s e t c .) (25). Lo g o ,
o modelo não\somente nos diz para o que olhar~ mas nos dá uma
idéia das ca~\as de certos eventos (n Fv e ls de desempenho) e da
direção a tomar para alterar as coisas.

Como o exemplo deixou evi~ente, as ferramentas con
ceituais a d ls p o si ç áo vdo.s .ge.r-e·n·tesajudam bastante no entendi
mento e na administração do comportamento organizacional po~
que elas podem infl~~nciar as aç~es a serem tomadas.
d e o c o r re r -d e t rês fo rmas (v e j a F ig u ra .6):

Isto p~

(25} THO~SON, .Jame s D;· ....& HOUTER., D, As Ciendas do Comportamento;"" Uma
Interpretação. são Paulo, Edi't-or.a Atlas, 1975. !l.30, .

!o.,
o •
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o modelo
do

gerente

O modelo direcio O modelo ajuda O mode
na a coleta de na Interpreta cia as
dados ção dos dados- serem

• ~ •
Coleta dos ) Interpretação ~ Açãodados dos dados, ~

10 influen-açoes a
tomadas

Figura 6 - Como os Modelos Influenciam os Modelos Gerenciais

- As ferramentas conceituais ajudam a coleta de da
dos. A essência da efiticia de uma ação ~ a coleta de infor

O tipo de ferramenta conceitual que uma pe~mações ou dados.
soa usa determina o tipo de informação que e coletada. Em

qualquer situação, existem mais dados do que somos capazes de
coletar. Logo, algu~m na organização deve selecionar quais os
dados que serão coletados e quais serão ignorados. A escolha
~ importante porque a efetividade organizacional depende~i da
habi I idade de prestar atenção ao que ~ importante e desprezar
o que não ~ crítico. Ter uma direção conceitual ajuda a rea
I izar essa escolha mais sistemitica e efetivamente.

- As ferramentas conceituais ajudam na interpret~
ção dos dados. Uma vez coletados os dados, o gerente se ve
face i seguinte questão: o que tudo isso significa? No~amen
te os modelos e quadros de referência podem ajudar o gerente a
classificar a informação i mão e a fazer um certo sentido dos
dados. Por exemplo, usando o modelo simpl ificado de desemp~

dadosnho, discutido anteriormente, somos capazes de coletar
sobre o treinamento, níveis de habil itação, aptidões
classificá-los como informações pertinentes ao nível

etc. e
de habi

I idade do indivíduo. Da mesma maneira, podemos coletar infor
- -maçoes sobre as necessidades individuais, percepçao das recom

pensas e intenções de trabalho e classifici-Jas sob o
de motivação. Ambas as c~asses, quando combinadas, nos
alguma coisa sobre desempenho.

título
dizem .,.
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- As ferramentas conceituais podem direcionaraação.
° terceiro passo é a ação a ser tomada, baseada no diagnóst~
co ou interpretação dos dados co 1 etados. Ma is uma vez, as fe.!:,
ramentas conceituais podem ser Gteis. Elas podem ajudar o g~
rente a dar os passos necessirios. Como ilustração, voltemos
ao modelo que diz que o desempenho no trabalho é uma função da
motivação multiplicada pela habilidade. Uma das implicações
do modelo e que se algum dos doi's fatores causais (motivação
o u ha b i 1 id a de) fo r z e ro (n e n hum a mo t iv a ç ão o une n hum a h.a b i 1 i
dade) não h a v e r à desempenho. Se a habi 1 idade é alta mas nao
existe nenhuma motivação por parte do trabalhador para fazer
uso dela, então nenhum desempenho ocorrerá. Para a ação g~
rencial, a implicação importante é que se a motivação é igual
a zero, qualquer esforço para aumentar a habi 1 idade (através
do treinamento, por exemplo) sera l n ú t I 1. ° gerente deverá
tratar antes do problema da mótivação para que qualquer mudan
ça no desempenho possa ocorrer (26).

As organizações são sistemas complexos que intera
gem com seus ambientes. Para serem efetivas precisam levar o
ambiente em consideração. Logo, não é surpresa que uma priti

. -
ca gerencial efetiva dependa de alguma maneira de como é o am
biente da organização. Tratar com ambientes em constantes mu
danças, ricos em recursos, é bem diferente de tratar com am
bientes estáveis e de recursos escassos. Logo, podemos pr~
ver que cada um deles exigiri práticas gerenciais diferentes.

As organizações são sistemáticas por natureza. As
sim, uma prática gerencial ser efetiva em uma área, dependerá
do que é feito em outras áreas. Por causa disso, o que e fei
to em uma irea tem influ~ncia no que é feito nas outras. As
sim, se uma certairea está caminhando em uma determinada di
reção com suas priticas gerenciais (tal como usando um enfo
que mais autoritirio na forma de decisão) e outra camLnha em
direção oposta (democratizando suas práticas, por exemplo) ,OS

conflitos e uma certa inefetividade organizacional são muito
prováveis. Por exemplo, não faz sentido projetar um sistema

(26) CHIAVENATO, r. Administração de Recursos Humanos. Vo1.1. 9.81.
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de seleção que identifique e recrute recém-graduados ambicio
sos e ávidos para fazer carreira, se não existe nenhum si s te
ma de desenvolvimento gerencial para ajudá-los a crescer ou se
não existem trabalhos avaliáveis que sejam suficientemente de
safiantes para usar seus potenciais.

Existem várias maneiras diferentes de pensareólhar
p a ra a s o rg a n iz a ç õ e s . A p er s p e c t iva b á s ic a a do ta d a a qui é que
as organizações são sistemas sociais operando dentro de am
bientes maiores. Um sistema e um conjunto de elementos, ou
componentes, inter-relacionados. Os sistemas podem, também,
ser entendidos como mecanismos que recebem entradas do ambie~
te (como matéria-prima, capital, esforços individuais etc.) e
sujeitam essas entradas a um processo de transformação (como
corte, pintura ou edição) para produzir saídas (tais como bens
ou serviços).

O enfoque sist~mico é importante por. várias razoes.
Primeiro, a chave para entender uma organização é a identifi
cação do seu papel dentro do ambiente no qual opera. Temos
que ter bem clara a estratégia da organização para com o am
biente, sua contribuição para o mesmo e seus objetivos em re
lação a ele.

Segundo, uma vez conhecida a estratégia da organiz~
çao para com o ambiente, temos que nos concentrar no processo
de transformação. O ponto inicial para entender as o rq a n lz a
ções é a tarefa que ela real iza. As organizações existem de
maneira que o trabalho seja executado coletivamente para ati~
gir um objetivo comum. Elas juntam pessoas, formam grupos e
reunem conjuntos de grupos para realizar tarefas de uma manei
ra mais efetiva do que poderiam os indivíduos isoladamente.

Terceiro, se as organizações são sistemas compostos
de elementos inter-relacionados, então e importante conhecer
os relacionamentos existentes entre as várias partes.

1.3. Comportamento Organizacional

Elementos Básicos-----------------
Dentro da perspectiva das organizações como siste

mas sociais, abertos e objetivo-orientados, t r ê s elementos crí



47.

ticos, que formam o núcleo db compórtàmento organizacional, p~
dem ser identificados (veja Figura n (27).

Figura 7 - Elementos B~sicos do Comportamento Organizacional

a) Tarefas: o elemento mais óbvio e talvez o
maIs central de uma orga~ização é o conjunto de tarefas que
precisam ser executadas. As tarefas são o trabalho que precl
sa ser real izado pela organização para que ela atinja seus ob
jetivos de maneira efetiva.

As ta re fas po d e m se r c o n s id e ra d as e m do is di
ferentes Primeiro, existem as tarefas organizacionais.
Estas são aquelas derivadas diretamente da estratégia organl
zacional e que devem ser real izadas por toda a organização se
ela pretende atingir seus objetivos. O segundo nível inclui
as subtarefas que indivíduos e grupos devem executar para a
real ização dos objetivos maiores da organização.

b ) Indivíduos: O segundo elemento básico das
organizações e o conjunto de indivíduos que executam as tarefas.
Três características individuais são particularmente importa~
teso Primei ro, os indivíduos variam quanto suas habi I idades,
aptidões e habilitações. Eles entram nas organizações com c~
pacidades diferentes·. Segun~Q, os indivíduos variam em. carac
terísticas psicológicas
ças e história de vida.

importantes como necessidades, cren
Terceiro, as atitudes e comportame~

tos dos indivíduos saoinfluenciados pelos tipos de tarefas a
que sao alocados e por uma ampla variedade de fatores sociais
presentes no ~ocal de trabalho.
(27) SIMON, Herbert A. O Comportamento Administrativo. Rio de ~aneiro,
Fundaç~o Get~lio Vargas, Serviço de Publicaçoes, 1974. p.I-22.
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c) Grupos: as grupos constituemo terceiro el~
mento bisico. Enquanto os individuos executam tarefas, muito
do trabalho organizacional é realizado por conjuntos de pe~
soas trabalhando de maneira coordenada. Três aspectos dos gr~
pos são particularmente importantes.
-çao: isto é, quem é membro do grupo.

o primeiro é a compos~
Um segundo aspecto é a

natureza e as características das tarefas designadas ao grupo.
I) aspecto final e como o grupo se organiza para realizar seu
trabalho, e que tipos de radr5es existem nas relaç5es sociais
entre seus membros.

O importante, na anil ise de uma organização, nao são
esses elementos per se, mas antes o relacionamento que existe
entre eles.

I) relacionamento entre indivíduo e tarefa é a efeti
vidade individual do trabalho, ou quão bem os indivíduos exe
cutam suas tarefas e quais são as consequências resultantes
dos seus desempenhos (satisfação, tensão etc.) .. A. chave para
o relacionamento grupo-tarefa é a efetividade grupal do traba
lho, ou quão bem o grupo executa suas tarefas e as conseque~
cias desse desempenho. Finalmente, existe o relacionamento
entre o indivíduo e o grupo. A chave é a influência social,
ou como os grupos são influenciados pelos indivíduos
pelos grupos dos quais são membros.

e estes

1.3.2. Elementos Condicionantes

a) A Organização: As organizaç5es são conju~
tos de indivíduos e grupos desempenhando t a re f a s v e I igados de
uma manei ra tal que, idealmente, esses grupos e indivíduos exe
cutarão suas tarefas de maneira coo rde n ada . Para conseguir e~
sa coordenação, são criados arranjos organizacionais. Esses
arranjos têm duas características principais. Primei ro,os i~
divíduos são grupados em unidades de trabalho, departamentos,
divis5es e coisas que tais, tendo-se por base as suas necessi
dades de relacionamento e trabalho. Esse processo ~e identi
ficação e criação de subunidades e desenvolvimento de mecanis
mos de I igação entre elas é o que normalmente se chama de pr~
jeto organizacional.
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~as, ao mesmo tempo, existe um outro conju~
to d e a r ra n j o s o rg a n iza c io n a is que são im po s s iv e is d e s e r ide~
tificados através de procedimentos escritos formais ou organ~
gramas. Esse outro conjunto emerge através do tempo como um
produto das relações informais que existem entre individuos e
grupos e e, normalmente, chamado de organização informal.

b ) O Ambiente: As organizações existem em seus
ambientes. Para ser efetiva, uma organização deve ser capaz
de manter transações favoráveis com o ambiente no qual opera.
In c I u i co m p e t id o re s, c o n s um id o re s, .fo rn e c e d o re s, c I ie n t e s, in~ .
tituições financeiras, governo, o sistema do qual a organiz~
ção é parte.

O ambiente é importante por várias -razoes.
Primeiro, e o ambiente que proporciona o conjunto de oportuni
dades para a organização oferecer um produto, ou serviço dis
tinto. Ao mesmo tempo, o ambiente coloca uma série de deman
das sobre a organização. Terceiro, o ambiente coloca certas
restrições ã ação da organização. As possibi I idades de ação
da maioria das organizações são restritas por regulamentações
governamentais, pela quantidade limitada de recursos nos mer
cados de capital, pela tecnologia existente e por uma série de
outras restrições.

Se juntarmos todos os elementos que discutimos até
agora, teremos um quadro de referência geral para estudar, pen
sar e ente~der as organizações (veja Figura 8). O nGcleo do
quadro é formado pelos componentes básicos: tarefas, i nd iv í

duos e grupos. .~as estamos, também, interessados nos relacio
namentos entre esses elementos e, em particular, na efetivida
de individual do trabalho, efetividade grupal do trabalhoe in
fluência social. Esses componentes estão imersos em uma con
figuração de subunidades e mecanismos de controle chamado ar
ranjo organizacional, que inclui tanto os arranjos formais
quanto os informais. Conforme indicado pelas setas, na Fig~
ra 8), o arranjo organizacional e importante por causa do seu
impacto na efetividade individual ·e grupal de trabalho e nos
processos de influência social. Por exemplo, a efetividade
individual do trabalho pode ser diretamente influenciada por
mudanças em um aspecto do arranjo organizacional {forma de p~
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gamento, por exemplo). Por outro lado, ela também pode ser
influenciada através de mudanças na natureza dos indivíduos
trabalhando (via treinamento ou seleção) ou na natureza das
tarefas a serem executadas (via projeto de trabalho). Final
mente, esse sistema total existe dentro de e interage com um
ambiente composto de vários elementos diferentes e em constan
te mudança (28).

Ambiente

Tarefas

Efetividade
trabalho indi
vidual

~--~ Efetividade do
trabalho grupal

Arranj os

Indiv.íduos G r up o s

social

Figura 8 - Como os Modelos Influenciam os Modelos Gerenciais

(28) REDDIN,~villiam J. Administração 'Dor Objetivos. Sao Pau l.o , Edito .•...
ra Atlas, 1978. ~.22,43 e 79.
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2. AS EMPRESAS E SUA COMPLEXIDADE

As empresas constituem uma das mais complexas e ad
miriveis instituiç~es sociais que a criatividade e engenhosl
dade humana construíram. Não existem duas empresas semelhan
tes, pois a maior característica das empresas é a sua enorme
diversidade: as empresas podem assumir diferentes tamanhos
e estruturas organizacionais. Existem empresas dos mais di
versos ramos de atividade e util izando diferentes tecnologias
para produzir bens ou serviços dos mais variados tipos e que
são vendidos e distribuídos de maneiras diferentes para os
m a is .d iver so s t ipo s de m e rc a dos, a f im de se rem u t i I iza dos p~
los mais diversos consumidores. As empresas operam em di feren
tes ambientes, sofrendo as mais variadascoaç~es e conringi~
cias, que se modificam no tempo e no espaço, reagindo a elas
dentro de estratégias e compórtamentos diferentes, alcançando
resultados extremamente diferentes. Tudo isto faz com que as
empresas - além da sua enorme diversidade - apresentem uma in
crível complexidade, pois, além de serem diferentes entre sr,
elas enfrentam uma diversidade de impactos e influências, o
que dificulta sobremaneira a compreensão dos seus problemas
e a visual ização de suas aç~es (e a previsão das possíveis
c o n s e q u ê nc le s ) .

2.1. As Emp~esas Como Sistemas Abertos

Com, o advento da Teoria dos Sistemas tornou-se evi
dente e indisfarçivel a natureza sistimica das organizaç~es
em geral e das empresas em particular. O conceito de sistema
aberto surgiu na Biologia a parti~ do estudo dos seres vivos
e de sua dependincia e adaptabil idade ao meio ambiente, esten
d e n d o+ s e às outras disciplinas c le n t Lf lc e s v í corno a Psicologia,
a Sociologia etc.), chegando à Administração. Hoje, a Teoria
dos Sistemas se apl ica a todos os tipos de sI-s t ema s vivos:
desde o virus até as sociedades. Alega Miller que "talvez o
fato mais significativo sobre as coisas vivas é que elas -sao
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sistemas abertos com entradas e saídas em relação ao meio am
biente"(29) .

o conceito de sistema aberto permite uma maneira
mais abrangente e contingente de abordar a complexidade das
empresas e da sua administração, visual izando os fatores am
bientais externos e os componentes estruturais internos
um todo integrado.

Um sistema é (3D):
- um conjunto de elementos (que são as partes ou or

como

gaos componentes do sistema), isto é, os subsistemas;
- dinamicamente inter-relacionados (isto é, em inte

raçao e interdepend~ncia) formando uma rede de comunicaç~es e
relaç~es em função da depend~ncia recíproca entre eles;

- desenvolvendo uma atividade ou função (que é a op~
raçao ou atividade ou processo do sistema);

- para atingir um ou mais objetivos ou propôsitos
(que constituem a prôpria finalidade para a qual o sistema
foi criado).

Todas estas características em conjunto proporci~
nam um acentuado grau de complexidade aos sistemas, além da
diversidade, já que cada uma das características varia enorme
mente de um sistema para outro.

De acordo com esta abordagem, -as empresas sao visua
1 izadas como sistemas abertos. "Uma empresa é um sistemaaber
to. Ele engaja em transaç~es com um sistema maior: a socie
dade. Existem insumos na forma de pessoas, materiais e di
nheiro e na forma de forças políticas e econômicas vindas do
sistema maior. Existem resultados na forma de produtos, ser
viços e recompensas aos seus mernb ro s uf j t ) .

O sistema consiste na organização de pessoas envol
vendo várias tecnologias. Isto sisgnifica, entre outras coi

( 29) MILLER, James G. Toward a General Theory for the Behavioral Scien-
ces. In: The State of The Social Sciences. Chicago, The University
of Chicago Press, 1956. p.3l.

(30) CHIAVENATO,EdaIb er to , Teoria Gera,l da Adm:Lnis.,t'raçao, sao Paulo,
McGraw-Hill do Brasil, 1981, Vo1.2.' p.220.

~ ,~,

(3l) BUCKLEY,Walter. A Sociologia e a :"1oderna Teoria dos, Sis temas" Sao
~aulo, Editora Cultrix, 1974. p.92-l02.
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sas, que relações humanas não -sao características opcionais
propriedade intrínseca. Ode uma organização - elas -sao uma

sistema existe em virtude do comportamento motivado das pe~
soas. Essas relações e o comportamento determinamos insumos,
as transformações e os resultados do sistema (32). .0.. aborda
gem de sistema aberto concebe um sistema que tem entradas e
saídas com seu ambiente. Dentro dessa abordagem, a empresa e
v isua 1 iza d a em u m d in â m i.co re Ia c io n a m e n to co m seu amb ie n te, re
cebendo vários insumos, transformando esses insumos de diver
sas maneiras e exportando os resultados na forma de produtos
ou serviços. o sistema recebe insumos na forma de recursos e
fornece resultados na forma de produtos ou serviços.

Produtos
ou

Serviços

Entradas Processamento Saídas

•
qecursos E~PRESI\

(SUBS ISTE~AS)

'\mbiente Amb iente

Figura 9 - A Empresa como um Sistema Aberto

Schein aponta algumas características da abordagem
sistêmica das empresas (33):

- A empresa deve ser considerada um sistema aberto,
em constante interação com o meio, recebendo matérias-primas,
energia e informações e transformando-as ou convertendo-as em
produtos e serviços exportados pa~~ o meio;

- A empresa deve ser concebida como um sistema com
objetivos ou funções mGltiplas que envolvem interações mGlti
pIas com o meio;

- A empresa deve ser visual izada como consistindo em
muitos subsistemas que estão em interação dinâmica uns com os
(32) ~cGREGOR, Douglas M. Char a c'te r í s t í.cs of an Organization, In:
.:.:O~r~g!.:a:..:n.:.:i:.:z:.:a;.t:;.l.=-·0::..n:..:::a.::1~B~e:.::h~a~v,..:;io-:0:..:r=--:~....::A:.=----B::....:..o::..o.:..:k--=0-=f--=R.:..:e:..:a:..:d=--i:..:n~g2,.s:.....New '('o r k , ~cGr aw~gi 11 l3'oOk
Co., 1974. p.221~222.

( 33) SCHEIN, Edgar H. Organizationa1 Psycho logy-,
Prentice-Ha11 Inc., 1965. p.95.

Eng1ewood C1iffs,N,J~
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outros. Deve-se anal isar o comportamento de tais subsistemas
ao invés de analisar simplesmente os fenômenos organizacionais
em função de comportamentos individuais;

- Uma vez que os subsistemas são mutuamente depe~
dentes, as mudanças ocorridas em um deles provavelmente afeta
rao o comportamento de outro ou dos outros;.

- A empresa existe em um ambiente dinâmico que com
preende outros sistemas. o funcionamento de determinada em
presa não pode ser compreendido sem consideração expl ícita das
demandas e limitações impostas pelo meio;

Os múltiplos elos entre a empresa e seu meio tor
nam difícil a explicação clara das fronteiras de qualquer em
presa.

Argyris conclui que a e~presa, como todo organismo
vivo, apresenta as seguintes propriedades essenciais (34):

- Plural idade de partes;
Manutenção das mesmas, ou seja, manutenção da es

trutura interna do sistema, mediante as atividades formais e
informais ligadas i autoridade e ao controle;

- Alcance de um objetivo específico, ou seja, o com
pórtamento organizacional visando i real ização do objetivo da
empresa.

- Adaptação ao ambiente externo;
- Manutenção do estado de intercorrelação das pa~

teso
Nessa definição de empresa estão implícitas as três

espécies de atividades essenciais do ~istema, a saber:
- Alcance de objetivos;
- Manutenção do sistema interno;
• Adaptação ao ambiente externo.
Para Argyris, estas são as três ativida~es essen

ciais da empresa, qualquer que seja o seu negôcio ou ramo de
atividade. Para que a empresa - comp um sistema aberto - aI
cance ~ficicia, ela d~ve concomitantemente valer-se
três atividades essenciais.

destas

(34) ARGYRIS, Chris. A Integração Individuo-Organização. são Paulo,Edi
tora Atlas, 1975. p.137.
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2.2. As Empresas e seus Objetivos

Um objetivo de uma empresa -e uma situação desejada
que ela deseja alcançar. Etzioni afirma que os objetivos em
presariais têm muitas funções, a saber (35):

- Ao apresentarem uma situação futura, os objetivos
indicam uma orientação que a empresa procura seguir e estabe
lecem I inhas-mestras para a atividade dos participantes;

- Os objetivos constituem uma fonte de legitimidade
que justifica as atividades de uma empresa e ate a sua
tência;

exis

- Os objetivos servem como padrões, através dos" quais
os participantes e ós estranhos a ela podem comparar e ava
I iar o êxito da empresa, ou seja, a sua eficiência e o seu
rendimento;

- Os objetivos servem como unidade de medida para
se verificar e comparar a produtividade da empresa ou de seus
orgaos ou ainda de seus participantes.

Os objetivos oficialmente aceitos pelas empresas sao
geralmente apresentados ou comunicados através de documentos
oficiais da empresa como os estatutos, atas de assembléias,
relatórios anuais etc., ou através de pronunciamentos publ~
cos de dirigentes, que ajudam a compreender o comportamento e
as decisões tomadas pelos membros da empresa.

Perrow faz alusão a cinco amplas categorias de obj~
tivos empresariais (36):

- Objetivos da sociedade: voltados para o preench~
mento de necessidades da sociedade em geral: produção de bens
ou serviços, manutenção da ordem publ ica, criação e preserv~
ção de valores culturais etc.;

- O bj e t ivos de p rodu çã o : voltados para o publ ico
que entra ~m contato ~bm a empresa e definidos em função do
consumidor ou usuário: e~ucação, bens dê consumo, serviços
destinados a empresas etc.;

(35) ETZIONI, Amitai. Organizações Modernas. São-Paulo, Livraria Pio~
neira Editora, 1967. 0.13-35.

(36) PERR01v,Char1es. Análise Organizacional: UmEnfoque Sociológico.
são Paulo, Editora Atlas, 1976. p.167-168.
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- Objetivos de sistema: voltados para a maneira p!
la qual o sistema (isto é, a empresa) funciona, independent!
mente dos bens e serviços que ela produz ou dos objetivos daí
resultantes: ênfase nos lu c ro s , no crescimento e na estabili
da de da empresa;

- Objetivos de produtos: voltados para as caracte
rísticas dos bens ou serviços produzidos pela empresa: como
ênfase sobre qual idade ou quantidade de produtos oferecidos,
variedade, estilo, disponibilidade no mercado, originalidade
ou inovação dos produtos;

- Objetivos derivados: voltados para a util ização
do poder que a empresa adquiriu através do alcance de outros
objetivos: como metas políticas, serviços comunitários, ma
neiras de influen~iar a economia ou as empresas concorrentes
etc. Como as empresas criam considerável poder que pode ser
utilizado para influenciar seus próprios participantes ou o
ambiente externo, elas uti I izam esse poder independentemente
dos objetivos de sistema ou de produtos.

Os objetivos naturais de uma empresa sao (37):
- Proporcionar satisfação das necessidades de bens

e serviços. A sociedade tem necessidades básicas que podem
doser satisfeitas mais eficientemente através das empresas

que através do esforço individual.
- Proporcionar emprego produtivo para todos os fato

res de produção. Para produzir um bem ou serviço são netessa
rios certos recursos que devem ser reunidos, integrados e utl
lizados. Os recursos constituem as entradas necessárias para
as saídas (produtos ou serviços). A empresa constitui a org~

I i m i tanização mais capacitada a alocar recursos escassos ou
dos de maneira vantajosa e através de uma sequência adequada
para produzir bens ou serviços.

- Aumentar o bem-estar da sociedade através do uso
econ3mico dos fatores de r~cursos. Na medida em que produz
coisas materiais e serviços essenciais, a empresa torna-se um
mecanismo que po~e melhorar o bem-estar geral da
mais do que qualqu~r outro tipo de organização.

sociedade
Em suas op!

( 37) KOHN,Mervín. Dynamíc' Managíng: Príncíp1es, Process, Practíce.
~en1o Park, Ca1ífornía, Cumm~ngsPub1~s~ng Company, 1977. ~.13-15.
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-raçoes, a empresa emprega pessoas, utiliza capital e a p I ica
recursos naturais através da util ização eficaz e integrada de
todos os recursos disponfveis, acrescentando vantagens para a
sociedade.

trada.
- Proporcionar um retorno justo aos fatores de en

A sociedade espera que a empresa proporcione justa com
pensaçao para a contribuição de cada fator no processo
tivo.

prod.!:!.

- Proporcionar um cl ima em que as pessoas possam s~
tisfazer uma porção de necessidades humanas normais. As pes
soas tornam-se membros de empresas porque elas constituem um
meio que lhes permite realizar certos beneffcios materiais e
sociais mais facilmente. Como seres humanos, todos os indivf
duos necessitam de algo mais do que simplesmente compensaçao
monetária pelo seu tempo e serviços que contribuem quando apll
cados produtivamente. As pessoas esperam derivar certas sa
tisfações básicas a partir da natureza de seu próprio trabalho
e da situação de trabalho que as envolve.

Os objetivos servem para deflagrar uma série i n f i n

dável de estratégias, planos, p o l Lt lc a s , regras e p ro c e d irnen
tos e ações, no sentido de proporcionar resultados.
tados alcançados quando comparados com os objetivos

Os resul
permitem

uma medida da eficácia da empresa, enquanto a execução de ca
da um dos passos permite uma medida da eficiência.

Existe uma hierarquia de objetivos em cada empresa;
cada objetivo pode servir como meio ou como fim,
da perspectiva como é analisado.

dependendo

EFICACIA EFICltNCIA

"1

-------+ OBJETIVOS,
ESTRATtGIAS,

PLANOS
fpOLTTICAS••REGRAS E PROCEDIMENTOS,.

'Aç.t5E S
'I-

~------+ RESULTADOS

-I-
1

.;.._-----+:=::::: ESTRATtGICOS
T.á.TICOS
OPERACIONAIS

FIGURA 10 - O Desdobramento dos Objetivos até Serem Transformados em Ações
e em Resultados
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2.3. As Empresas e Seus Recursos

A administraçio constitui uma maneira de fazer com
que as coisas sejam feitas da melhor forma possível, através
dos recursos disponíveis, a fim de atingir os objetivos. A e~
presa constitui um ponto de convergência de inúmeros fatores
de produçio, isto é, de recursos produtivos.

Tradicionalmente, os fatores de produçio têm sido
apontados genericamente-em todo processo produtivo como sen
do: natureza, capital e trabalho. A natureza fornece os ma
teriais e matérias-primas que deverio ser processados e tran~
formados em produtos ou serviços prestados. O capital propo~
ciona os meios de pagamento para a aquisiçio ou obtençio dos
materiais e matérias-primas necess~rios e para a remuneraçao
da mio-de-obra empregada. O trabalho representa a ln t e rv e n ç áo
humana ou física realizada sobre os materiais e matérias-pr~
mas para a sua conversio em produtos acabados ou serviços pre~
tados.

Na medida em que os recursos disponíveis -sao corre
tamente utilizados e aplicados, obtém-se eficiência e, na me
dida em que se atingem os objetivos, obtém-se a efic~cia. A
eficiência e a efic~cia sio algumas das principais medidas p~
ra se aval iar uma boa administraçio, j~ que quase sempre os
recursos s á o I imi tados ou escassos.

Os recursos sio meios que as empresas p05suem para
real.izar suas tarefas e atingir seus objetivos: sio bens ou
serviços cdnsumi.dos na real izaçio das atividades empresariai~

De um modo genérico, os recursos empresariais podem
ser classificados em:

- Recursos físicos ou materiais: recursos necessa
rios para as operaç~es b~sicas da empresa, seja prestat serv~
ços especial izados, seja produzir bens ou produtos. Estes re
cursos podem ser subdivididos em dois grandes grupos:
sos de t ra n s f o rm a ç à o e recursos de ut i] iza ç à o .

recur

- Recursos financeiros: referem-se ao dinheiro sob
a forma de capital, fluxo de caixa (entradas e saídas), em
préstimos, financiamentos, créditos etc., em disponibilidade
imediata ou mediata para fazer frente aos compromissus da em
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presa. Incluem também a receita decorrente das operaçoes da
empresa, investimentos de terceiros e toda forma de numerário
que transite pela tesouraria ou pelo caixa da empresa. Até
certo ponto, são os recursos financeiros que definem boa
te da eficácia da empresa no alcance de seus objetivos,
que eles permitem a capacidade de a empresa adquirir os

pa.!:,
já

recur
sos necessários para suas operações dentro de um volume ade
quado.

-- Recursos humanos: sao as pessoas que ingressam,
permanecem e participam da empresa, qualquer que seja o seu
nível hierárquico ou sua tarefa. Os recursos humanos estão
distribuídos ao nível institucional da empresa (direção), ao
nível intermediário (gerência e assessoria) e ao nível oper~
cional (técnicos, funcionários e operários, além dos
sores de primei ra linha).
e dinâmico das empresas.

- Recursos mercadológicos:

Constituem o único recurso
superv.,!.

vivo

constituem os meios atra
ves dos quais a empresa localiza, entra em contato e influen
cia os seus cl ientes ou usuários. Neste sentido, os recursos
mercadológicos incluem também o próprio mercado de consumido
res ou cl ientes dos produtos ou serviços oferecidos pela em
presa. Os recursos mercadológicos envolvem todas as ativida
des de pesquisa e anál ise de mercado, toda a organização de
vendas, promoção, propaganda, distribuição dos produtos atra
vés dos canais adequados, desenvolvimento de novos produtos
necessários ~s demandas do mercado, definição de preços, assis
tência técnica ao consumidor.

- Recursos adminiitrativos: constituem todos os
meios através dos quais as atividades empresariais são plan~
jadas, organizadas, dirigidas e controladas. Incluem todos
os processos de tomada de decisão e distribuição da informa
ção necessária, além dos esq~emas de coordenação e integração
utilizados pela empresa.

Esses grupos de recursos podem ser esquematizados da
maneira conforme mostra a Figura 11.

Den~ro das e~presas, cada conjunto de recursos tam
bém é diferenciado e administrado separadamente. Assim, a
área de recursos materiais é geralmente administrada por um



CONTEODO
PRINCIP.L\L

DENOMINAC~O
TRADICIONALRECU~SOS

·Edifícios e terrenos
·~áquinas
·Equipamentos
. l n s t a l a c c e s
.Matéria;-primas
·Materiais
'Tecnologia de Produção

Materiais e
Físicos Natureza

·Capital
'Fluxo de Dinheiro
.Crédito
·Receita
·Financiamentos
'Investimentos

Financeiros Capital

·Diretores
'Gerentes
·Chefes
'Supervisores
.Funcionários
'Operários
·Técnicos

Humanos Trabalho

.M e rc a d o d e c I ie n t e s ~;
Consumidores ou
Usuários

Não tem
correspondenteMercadológicos

·Planejamento
.Organização
'Direção
·Controle

Administrativos Empresa

Figura 11 - Classificação dos Recursos Empresariais

s e gm e n to d a o rg a n iza çã o d a em p re sa, o n d e n o to Po (a o n íve.l ins
t lt u c lo n a l) se localiza uma diretoria industrial ou diretoria
de produção, quando se trata de empresas industriais, ou por
uma diretoria d~ operações, quando se trata de empresas de
serviços, por uma diretoria clínica no caso de hospitais, por
uma diretoria de tráfego em empresas de serviços de transpo~
te, e assim por diante. A área de recursos financeiros é ad
ministrada por uma diretoria financeira. A área de recursos
humanos, por uma diretoria de recursos humanos ou de pessoal.
A área de recursos mercadológicos, por uma diretoria de marke
ting ou diretoria comercial. Dependendo do tipo de empresa,

60.
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as várias especial idades da administração têm denominações di
ferentes em função da tecnologia uti I izada pela empresa.

2.4. Os Níveis de Atuação Empresarial

Parsons (38) sugere que as empresas sejam ana I isa
das sob o prisma de três diferentes classes de problemas que
elas devem resolver, independentemente de sua natureza ou ta
manho, e que a responsabi I idade pela solução desses problemas
~ geralmente atribuída a três diferentes partes ou níveis hi~
rárquicos: o nível institucional, o nível mediador ou gere~
cial e o nível técnico. Preferimos Chamá-los, re spe c t i,v am e~
te, de nível institucional, nível intermediário e nível oper~
c iona I.

2.4.1. Nível Institucional

Ou nível estrat~gico, corre~ponde ao nível mais ele
vado da empresa, composto dos diretores, dos proprietários ou
acionistas e dos altos executivos.

o nível institucional constitui o nível mais eleia
do e envolve as pessoas e órgãos que definem os objetivos em
presariais e as estrat~gias globais necessárias para
-los adequadamente.

atingí-

Segundo Mintzberg (39), o nível
três conjuntos de deveres, a saber:

institucional tem

a) assegurar supervisão direta e mecanismos de
coordenação das atividades empresariais. Dentre os pap~is g~
renciais associados com a supervisão direta, Mintzberg assina
la os seguintes:

- alocação de recursos: incluindo o desenho da es
trutura organizacional, a designação de pessoas e de recursos
para as tarefas, a efetivação de ordens de serviços e a auto
rização das prin~ipais decisões a serem executadas
pregados;

pelos em

(38) PARSONS, 'I'a Lcot t , Some Ingredients of a General Thecry.cof .Formal
Organizations., In; •'Strueture and Proeess in Modern Soei-ety-.New
York, The Free i?ress-of Glencoe, 1960.
(39) ~INRZBERG. The Strueturing of Organizations: A Sy-nthesis of the
Researeh. Englewood Cliffs, N.J., 'Orentice-Hall I'nc , , 1979, !,.24~25.
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- manipulação de distúrbios: envolvendo a resolu
çao de conflitos, exceções e distúrbios que sobemà hierarquia
da empresa para a devida resolução;

- monitoração: envolvendo o acompanhamento e revi
-sao das atividades dos empregados;

- disseminação: envolvendo a transmissão da infor
-maçao aos empregados;

liderança: envolvendo o assessoramento da organ~
zação e a motivação e recompensas ao pessoal.

A supervisão direta, em sua essência, no nível insti
tucional busca assegurar que a organização global funcione sua
vemente como uma unidade integrada e coesa.

b) administrar as condições fronteiriças da or
ganização isto é,as relações com o ambiente. Os administra
dores no eixo estratégico passam grande parte de seu
atuando em papéis de:

tempo

- porta-voz da empresa: informando pessoas influen
tes do ambiente sobre as atividades da organização;

ligação: desenvolvendo contatos de alto nível p~
ra a organização e monitorando e servindo como ponto de conta
to com aqueles que influenciam os objetivos empresariais;

- negociação: quando os principais acordos prec~
sam ser alcançados com partes externas;

- fig~ração: atuando como testa-de-ferro ou repre
sentando a empresa em deveres cerimoniais, como recepcionar
clientes importantes ou acompanhar visitantes ilustres.

c) desenvolver a estratégia empresarial. .A. e s

tratégia e uma força mediadora entre a empresa e o seu ambien
te de tarefa. A formulação da estratégia envolve a interoreta
ção do ambiente e o desenvolvimento de padrões consistentes na
execução das decisões organizacionais para I idar com ele.

2.4.2. Nível Intermediário

Também chamado nível mediador (40) ou nível gere~

(40) THOMPSON)James D. Dinâmica Organizacional: Fundamentos Sociológi-
cos da Teoria Admí.rri s.t r.at i.va , Sao Pau Lo, McGraw-Hill do Brasil, 1976.
1'.25.
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vel operacional.
cial (41), esti colocado entre o nível institucional e

dois

..
o nl

Cuida da articulação interna entre os
níveis que respectivamente estão colocados no topo e na base
da organização empresarial. Cuida também da escolha e ca~ta
ção dos recursos necessirios, bem como da distribuição e colo
cação do que foi produzido pela em~resanos diversos segme~
tos de mercado. t o nível que lida com os problemas de ade
quação das decisões tomadas ao nível institucional com as op~
raçoes realizadas no nível operacional. o nível intermediário
é geralmente composto da média administrativa da empresa, isto

radas
e, as pessoas ou 6rgãos que transformam as estratégias

de
elabo

para atingir os objetivos empresariais em programas
pois o nível institucional está geralmente I igado aoaçao, ..

nl

vel 6peracional por uma cadeia de administradores de I inha me
dia com autoridade formal. Essa cadeia de autoridade é esca
lar (42), pois I iga, através de uma I in ha simples; o topo à b~
se da organização, fazendo com que cada subordinado tenha ape
nas um superior.

Nível
Institucional

Nível
Intermediirio

Nível
Operacional

Presidente
t .•..

Diretor

CADEIA ESCALAR
DE

AUTOR ID.A.DE

t .•..

SU Pe r in te n den t.e
---+--+--
-'Gerente Divisão

t .•..

Figura 12 - Cadeia Escalar de Autoridade nos Três Níveis da Empresa

Gerente I
I_--.::.D-=e....lp=-a~r-=t=-a::..m~e_n_t.=-.:;.o_...!.

t .•..

(41) PARSONS, T.
zations. In:

Some Ingredients of a General Theory of Formal Organi~
Structure and Process in Modern Society.

Chefe

t .•..
Operações ou Tarefas

(42) FAYOL, Henry. Administração Industrial e Geral. são ?aulo, Edito~
ra Atlas, 1954.



64.

o nível intermediário também recebe o nome de nível
mediador pois se defronta com dois componentes completamente
diferentes entre si um componente extremamente sujeito a in
certeza e ao risco, faceando um ambiente externo mutável ecom
plexo, que e O nível institucional, e outro componente extre
mamente voltado à certeza e a lógica e ocupado com a program~
çio e execuçio de tarefas ~uito bem definidas e deI imitadas,
que é o nível operacional. '

Cabe ao nível intermediário administrar o nível op~
racional e cuidar das decisões aos níveis departamentais rela
cionadas com o dimensionamento e alocaçao dos recursos
sários às atividades da empresa.

neces

Também denominado nível técnico ou núcleo técnico,
é o nível local izado nas áreas inferiores da empresa. Está re
lacionado com os problemas Iigados à exec~çio cotidiana e efi
ciente das tarefas e operações da empresa e orientado, quase
que ex c Iu s iv am en te, pa ra a s ex ig ê nc ia sim po stas pe Ia na tu re za
da tarefa técnic~ a ser executada, com os materiais a serem
processados e com a cooperaçio de numerosos especial istas ne
cessários ao andamento dos trabalhos.

O nível operacional é geralmente composto pe.las áreas
encarregadas de programar e executar as tarefas e -operaçoes
básicas da empresa. Há, porem, dois aspectos que não
ser esquecidos quando se trata do nível operacional:

- o nível operacional nio está situado exclusivamen
te na área de produçio dos bens e serviços real iz~dos pela e~

devem

presa: ele n âo se limita apenas à área fabril ou industrial,
mas está situado em todas as demais áreas empresariais, como
finanças, mercadologia, recursos humanos, processamento de da
dos etc. t o nível onde as tarefas e operações produtivas,f~
nanceiras, mercadológicas, informacionais etc., sao program~
das e executadas rotineiramente. Daí a denominaçio nível op~
racional;

- o nível operacional nem sempre está situado excl~
sivamente nos níveis mais baixos da hierarquia organizacional,
mas pode atingir t o das as camadas' onde a especializaçio técni
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Na medida em que a tec
nologia uti I izada pela empresa e o ambiente externo que envol
ve a empresa forem simples e estáveis (não sujeitos a mudan
ç a s ) o nível operacional tende a limitar-se aos níveis mais
baixos da hierarquia organizacional. Contudo, na medida em
que a tecnologia utilizada pela empresa é sofisticada e instá
vel (sujeita a mudanças intensas e rápidas) e o ambiente ex
ternoqueenvolve a empresa é instável e turbulento, o nível
operacional tende a projetar-se a todas as c~madas da
quia organizacional convocadas p ar a partilhar dos
técnicos e da racionalidade técnica.

problemas
hierar

genérica a respeito. Obviamente, entre estas duas
A Figura 13 dá uma idéia

situações
extremas há uma gama de alternativas in~ermediárias.

Nível
Institucional

Nível
Intermediário

Nível
Operacional

rEstabelece objetivos empresariais

lverifica e anal isa alternativas estratégicas

lToma decisões globais
Elabora planejamento estratégico e políticas

~-------+-------

compara
com os

objetivos

!Estabelece objetivos departamentais

Iverifica e anal isa alternativas táticas

!ElabOra planos táticos

IlmPlementa planos táticos

Aval ia resultados

!Verifica e anal isa alternativas operacionais

!AVal ia, planeja e replaneja a ação diária

llmPlementa a operação do dia-a-dia
eAva I ia resu 1tados cot id ianos ---------+-+ compara

com os
padrões

preestabelecidos
FIGURA 13 - A Atuação nos'Níveis Institucional, Intermediário e Operacional
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Na real idade, nao há uma separaçao nítida e perma
nente entre os três níveis de empresa, podendo haver até su
perp~sição entre eles.

O nível operacional se encontra no ponto mais ínti
mo da empresa - o núcleo técnico - protegido das incertezas"am
bientais pelos níveis intermediário e institucional. Enqua.!2.
to o nível operacional opera como um sistema fechado, os
veis institucional e intermediário operam como sistemas
tos, com grande absorção das incertezas produzidas pela

•.
nl

aber
inte

ração da empresa com seu ambiente de tarefa, trazendo as mu
danças devidamente amortecidas para o nl v e l operacional. No
nível operacional predomina a racionalidade técnica, que uti
liza a l6gica de um sistem~ fechado e que se fecha ~ medida
que elimina ou limita a incerteza ambiental e reduz as oper~
ções a programas estritamente previstos e rígidos voltados p~

ra a maximizaçãb da eficiência.
O nível operacional precisa operar dentro de uma ra

cional idade estritamente técnica, pois está orientado para a
ação instrumental em direção aos objetivos desejados, dentro
de uma conv icção de re 1 ações do tipo causa-e-efe ito de "- suas
operaçoes. O nível institucional preocupa-se com a escolha de
cursos de ação num ambiente complexo que não revela inteiramen
te as alternativas disponíveis ou as consequências dessas al
ternativas.

O nível operacional, entretanto, precisa ignorar a
in c e r tez a pa ra ma n t e r a a ç ã o ra c io na 1 v isa n d o a re a 1 ização e fi.
ciente e met6dica, através de um desempenho baseado na rot i
na, in de pe n de n tem e n t e das va r ia ç õ e s am b ie n t a is que pos sam oco..!:
rer. A articulação entre esses doi& níveis é o papel princ!
pal do nível intermediário, que é predominantemente adminis
trativo. O nível intermediário atende ao nível operacional
através de duas fdrmas diferentes:

- serve ~e mediador entre a suborganização técnica
e aqueles que uti 1 izam seus produtos (c l ientes, consumidores
o u u suá r ios), p o is e s te s e s tão 1 o c a 1 iz a dos n o a m b ie n t e e x te r
no;

o btem e garante os recursos necessários para a exe
c u ç à o das funções técnicas (como recursos físicosemateriais,
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recursos financeiros, recursos humanos etc.). o nível inter
mediário administra a suborganização técnica, tomando as deci
sões relacionadas com o seu desempenho, a tarefa técn ica a ser
executada, a escala de operações e seus programas, os procedi
mentos e programas de compras, de contratação de pessoal etc.

Para eliminar a incerteza e utilizar critérios de
racionalidade, a empresa remove a maior quantidade possível de
variáveis envolvidas que possam afetar o funcionamento de seu
núcleo técnico

Ambiente
do

Sistema

Penetração de forças
ambientais

""...... , "..•...•.~
Fronteir~ dos níveis

do sistema

Entradas
no

Sistema

Figura 14 - Relação Sistêmica Entre os Níveis Institucional, Intermediário
e Operacional

-Para tanto, as empresas procuram proteger seus nu
cleos técnicos das variações ambientais. Como a racional ida
de empresarial abrange três principais atividades componentes:
atividades de entrada, atividades tecnológicaseatividades de
saída, e como estas são interdependentes, elas
acopladas corretamente entre si.

precisam ser
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3. O AMBIENTE DAS EMPRESAS

o ambiente representa todo o universo que envolve
externamente uma empresa tomada como ponto de
tudo aquilo que está situado fora da empresa.

referência; -e
o ambiente é a

pr6pria sociedade maior, constituída de outras empresas, org~
nizações, grupos sociais etc. As empresas. não vivem no vácuo,
isoladas e totalmente auto-suficientes, mas funcionam dentro de
um contexto, do qual dependem para sobreviver e crescer. t do
ambiente que as empresas obtêm os recursos e informações ne
cessários para sua subsistência e funcionamento, eeno ambien
te que colocam os resultados de suas operaçoes. Se essa ada~
tação é conseguida e os objetivos são alcançados, então a em
presa será considerada effcaz e terá condições de sobrevivên
cia e de cr.escimento, na medida em que o resultado provenie~
te de seus produtos e serviços seja maior do que o volume des
pendido na obtenção e aplicação dos recursos (43).

3.1. O Ambiente Geral

O ambiente é extremamente multivariado e complexo:
as empresas vivem em um mundo humano, social, político e eco
nômico em constante mudança (44).

O ambiente geral é também chamado macroambiente(45)
e e constituído de um conjunto amplo e complexo de condições
e fatores externos que envolve e influencia difusamente todas
as empresas.

O ambiente geral e constituído, segundo Hal 1, das
seguin.tes variáveis (46):

(43) HEICK, Karl E. A Psicologia Social da Or-ganí zaçao , Sao Paulo, Edi:,
tora Edgard Blucher, Editora daUSP, 1973. p.28.

(44) LEAVITT, Harold J.; DILL, william R. & HEYRING,Henry B. The Orga
nizational T-lorld. New York, Harcourt Brace, Jovanovich, Enc , , 1973.
p.285.

(45) VASCONCELLOSF9, Paulo de. Análise Ambiental .par a o Planejamento
Estrategico. Revista de Administraçao de Empresas, vol.19, n9 2, abr/jun.,
1979. p.llS-118.

(46) HALL, Richard H. Organizaciones: Estructura y Proceso. ~adrid,Edi
torial Prentice Hall International, 1983. p.275.
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A tecnologia representa um dos aspectos ambientais
mais criticos face à profunda influência e ao forte impacto
que exerce sobre as empresas, sobre sua administração e pri~
cipalmente sobre suas operaçoes. A tecnologia envolve a so
ma total dos conhecimentos acumulados a respeito de como fa
zer as coisas; inclui invenções, técnicas, aplicações, desen
volvimento etc. A tecnologia é o conhecimento de como fazer
as coisas para alcançar objetivos humanos. Além de ser uma
variável ambiental e, portanto, externa as empresas, a tecno
logia é também parte do sistema interno das empresas.

Toda empresa
do camb ian te e mu táve 1-

para sobreviver e crescer em um mun
precisa absorver e desenvolver tecno

logia apl icável aos seus produtos e serviços e aos seus meto
dos e processos de operação.

Decorren~es das políticas e critérios de decisão
adotados pelo governo ao nível federal, estadual e municipal,
bem como pelos governos estrangeiros, quando as decisões des
tes exercerem influência relevante sobre as atividades da em
presa. As variáveis políticas incluem o clima políticoe ide~
lógico geral que o governo pode criar e a estabilidade ou ins
tabilidade política e institucional do país em geral, uma vez
que estes fatores repercutirão consideravelmente no comport~
mento das empresas.

Ao n Iv e I nac lo n a I, as va r iáve is econôm icas podem ser
permanentes ou temporárias. As variáveis econômicas permane~
tes sao:

- o nível geral de atividade econômica do país;
- o nível do desenvolvimento econômico da região ou

local idade onde está situada a empresa;
- o grau de industrialização do país ou da região.
- distribuição da riqueza e renda per capita.

Dentre as principais variáveis econômicas temporais
estão:
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nível de atividade econômica local;
- tendências inflacionárias ou deflacionãrias;
- balança de pagamentos do país e disponibilidade de

divisas estrangeiras;
- política fiscal em determinados setores da ativi

dade econômica.

Referem-se ao contexto de leis e de normas legais
que regulam, controlam, incentivam ou
tipos de comportamento empresarial em

restringem determinados
geral. Obviamente, as

variáveis legais dependem tanto do contexto político, quanto
do contexto econômico e ainda" do contexto social, mas, qua~
quer que seja seu fundamento, a leglslaçio vigente - seja ela
tributária, trabalhista, civi I, comercial etc. - tem enorme po
der de influência sobre o comportamento das empresas:

3.1. 5. Variáveis Sociais-----------------
Como a empresa e, ao mesmo tempo, uma organizaçio

social e uma unidade econômica, ela está sujeita a pressoes
sociais e a influências do meio social e cultural onde está

As principais variáveis sociais sio as seguintes:
- as tradições culturais do país, em geral, e da co

munidade onde está local izada, em particular;
- estrutura do orçamento fami I iar de despesas em re

situada.

laçio a bens e serviços;
- importância relativa dada a famíl ia e a

dade local e nacional;
- atitude das pessoas frente ao trabalho e os ideais

coletivi

quanto a profissio;
- atitude quanto ao dinheiro e ã poupança;
- homogeneidade ou heterogeneidade das estruturas

raciais e I inguísticas do país.
Dentre as variáveis sociais que influenciam a empre

sa, tanto no seu interior como no seu exterior, está o cl ima
social geral em que a empresa deve funcionar.

As mudanças sociais que ocorrem no ambiente trazem
geralmente um forte impacto sobre as empresas.
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Referem-se às características da população, seu cre~
cimento, raça, religião, distribuição geográfica, distribui
çao por sexo e idade etc. Dentre os fatores demográficos, a

mudança populacional é um dos aspectos mais significativos,
pois não é apenas o tamanho das populaç~es que significa a di
mensao do mercado consumidor dos produtos ou serviços da em
presa. O crescimento populacional e as mudanças na estrutura
das populaç~es devem ser considerados pelas empresas em seus
planos e em suas estratégias. As variáveis demográficas além
do seu caráter ambiental, penetram nas empresas, atraves das
pessoas que delas participam, e passam a atuar como variáveis
internas.

Referem-se ao quadro físico e natural que rodeia e~
ternamente a empresa. As variáveis ecológicas incluem as con
diç~es físicas e geográficas e a sua uti I ização pelo homem.
Todas as empresas funcionam dentro de ecossistemas naturáj:s
e físicos que podem ser mais ou menos modificados pelo homem:
é a ecologia natural. (A ecologia é a ciência que estuda as
relaç~es entre os seres vivos e seus ambientes.)

Existe um ponto de vista mais amplo: a ecologia s~
cial. são as condiç~es decorrentes da proximidade de outras
organizaç~es e empresas. Podemos chamá-la de ecologia organi
zacional para melhor explicitar o quadro ecológico das outras
organizaç~es e empresas com as quais uma determinada empresa
mantém relaç~es de intercâmbio e de contato para poder sobre
viver e funcionar (47).

3.2. O Ambiente de Tarefa

~ o meio ambiente específico da empresa e correspo~
de ao segmento do ambiente geral mais imediato e próximo da
empresa. ~ constituído pelas outras empresas, instituiç~es,

(47) EMERY, F.E. & TRIST, E,L. Taward a Sacia-I Eco l-ogy , Landres,Plenum
Press, 1972.
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grupos e indivíduos. r o contexto ambiental mais próximo da
empresa e que lhe fornece as entradas ou insumos de recursos
e informações, bem como a colocação e distribuição de suas
saídas ou resultados. Di 11 (48) usa a denominação ambiente
de tarefa ou ambiente operacional para retratar este
te ambiental mais chegado à empresa.

O ambiente de tarefa é constituído de quatro
res principais (49):

horizon

seto

Os consumidores ou usuários dos produtos ou servi
ços da empresa (c l ientes da empresa). Geralmente, este setor
é chamado mercado de cl ientes ou de consumidores ou de -usua
rios (o mercado pode ser definido como o conjunto de todas as
pessoas ou organizações que ,compram ou podem ser
comprar um determinado produto ou serviços) e se

induzidas a
encarrega de

absorver as saídas ou resultados da atividade empresarial.

Os fornecedores de recursos para a empresa, isto e,
os fornecedores de capital e dinheiro (que e o mercado de ca
pitais tratado pela área financeira), de materiais (que é o
mercado de fornecedores tratado pela área de suprimentos e com
pras), de mão-de-obra (que é o mercado de recursos
tratado pela área de pessoal), de equipamento, de

humanos
serviços

(composto de empresas prestadoras de serviços, como propaga~
da, p ro ce ssam en to de da dos e tc .), e de e spa ço de t ra ba 1ho. E s
te setor é o mercado de suprimento das entradas e insumos ne
cessários às operações da empresa.

3.2.3. Os Concorrentes

Os concorrentes, tanto para mercados (c l ientes ou
usuários), como para recursos (materiais, humanos, financei
ros etc.). Este setor é constituído do mercado concorrente,
ou seja, de empresas que concorrem entre si p~ra a obtenção
(48) DTLL, N'iIliam R. Environment as an InfIuence on Mangerical Autono-
m1e. Administrative Science 0uarterIy, vol.2, mar.1958. p.409-443.

(49) DILL, ~.Jil1iam R. Administrative Science 0uarterIy. 1).409-443.
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dos recursos necess~rios e para a conquista dos mercados para
a colocação dos seus produtos ou serviços.

Os grupos regulamentadores, incluindo o governo,si~
dicatos, associações entre empresas, associações de classe
etc. Este setor ê constituído das instituições que, de a Ig~
ma maneira, impõem controles, limitações ou restrições às ati
vidades da empresa, seja especificando maneiras pelas quais
ela dever~ se conduzir, seja cerceando algumas de suas deci
soes, seja fiscalizando ou controlando suas atividades etc.

t no ambiente de tarefa que a empresa local iza seu
"ri lc ho ecológico" e ali desenvolve suas atividades. t no am
biente de tarefa que a empresa estabelece o seu domínio. Para
Levine e White (50), o domínio pode ser conceituado como as
obrigações que uma empresa se impõe em termos de:

- alcance dos produtos e serviços, inclu.indo a tec
nologia;

- população servida ou atendida;
- serviços prestados.
O domínio de uma empresa identifica os pontos em que

ela depende de entradas do ambiente e os pontos de saída para
o ambiente, podendo ambos serem direta ou indiretamente ig~
dos entre si.

O domínio e a area de influência e de poder, como
tambêm ê -a area de dependência da empresa em relação ao seu
meio ambiente.

Os domínios são definidos e conquistados atravês da
competição e da negociação com as empresas e organizações vi
zinhas pertencentes ao ambiente de tarefa. Diferentes domí
nios determinam diferentes mêtodos de decisão da empresa. As
empresas tendem a expandir suas fronteiras e a ampliarem os
seus domínios devido a uma mult1pl icidade de forças, entre as
quais se destacam a tecnologia e as incertezas ambientais. Ao

(50) LEVINE, Sol & WHITE, Paul E. Exchange as a Conceptual Framework for
the Study of Interorganizational Relationshi~s. Administrative Science
0uarterly, vol.5, 1961. p.583-EOl.
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incorporar novas atividades para melhor apl icar suas tecnolo
gias, as empresas têm de decidir o que elas precisam fazer so
zinhas e o que elas podem deixar a cargo de terceiros (forne
c e d o re s l . Kast e Rosenzweig (51) dão como exemplo a ampl i~
ção de fronteiras dos hospitais e das universidades. Aqueles
surgiram como unidades cuja função era tomar conta de doentes
indigentes e, no decorrer do século passado, ampl iaram seus
dom In io s in c Iu in do to do s os t ipo s de t ra ta me n tom é d ico - ho s pi.
talar conhecidos hoje e diferentes c l ientelas, passando a con~
tituir verdadeiros centros comunitârios de serviços à s a u d e •

Di I I (52) acrescenta que os ambientes de tarefa são
definidos através de mudanças de objetivos geradas por
t~es internas ou por circunst~n~ias externas a empresa
corrência, mercados mais promissores etc.). Por outro

que~
(co~

lado,
uma empresa pode facear-se frente a mültiplos ambientes de ta
refa, quando ela diversifica produtos ou serviços ou
fica mercados.

Em resumo, as empresas estao contidas em um ambien

diversi

te geral extremamente amplo e complexo, do qual recebem enor
me influência, mas sobre o qual podem provocar pouca influên
cia relevante. O ambiente de tarefa constitui o cenârio de
operaç~es da empresa. Esse ambiente de tarefa lhe proporciona
os cl ientes, os fornecedores de todos os recursos necessârios,
mas também lhe lmp o e os concorrentes para aqueles cl ientes e
fornecedores e os grupos interessados em controlar parte des
se ambiente de tarefa.

O conceito de ambiente de tarefa é fundamental para
se ter uma idéia do alcance da interação entre uma empresa e
seu ambiente externo através de uma complexa gama de influên
cias e de reaç~es, de estímulos e de respostas, de contingê~
cias e de ajustamentos~ A tarefa executada por uma ernp re sa
pressupoe o 5eu relacionamento e interdependência com uma muI
t ip I ic id a d e de outras empresas, o rg a n iz a ç~ e s e pessoas.

(51) KAST, F.E. & ROSENZ~.JEIG,J.E.
foque Sistêmico. 'p.659.

Organização e Adm~nistraçãol Um En-
)

(52) DILL, Hilliam R. "The Impact of Environment on Organizational
lopment. In: Conce1)tsandTssues in Administrative Behavior.
wood Cliffs, N.J. Prentice-Hall, Inc., 1962. u.94-109.

Deve-
Engl~
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Figura 15 - A Empresa e Seu Ambiente Geral e Ambiente de Tarefa
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4. O HOSPITAL

o hospital é parte integrante de um sistema coorde
nado de saúde, cuja função é dispensar à comunidade completa
assistincia médica, preventiva e curativa, incluindo ser~iços
extensivos ã famíl ia em seu domicíl io e ainda um centro de for
mação dos que trabalham n~ campo da saúde e para as pesquisas
biossociais.

Houve um primeiro momento em que o hospital era ap~
nas uma espécie de depósito em que se amontoavam pessoas doe~
tes, destituídas de recursos; sua finalidade era mais social
do que terapiutica. ,A. razão principal e que o nível de conhe
cimentos médicos não permitia outra coisa: nessa época tais
conhecimentos I imitavam-se às "ln f o rme ç c e s que o próprio doen
te podia relatar ou àquelas que seu exame clínico permitia ob
ter; na verdade, nesse período o conhecimento das doenças I i
mitava-se ao conhecimento dos doentes.

Ultrapassado aquele primeiro momento, de conhecimen
.to mais dos doentes do que das doenças, aos poucos, lenta mas
seguramente, a medicina e os médicos foram caminhando na aqu~
s iç ã o d e in fo rm a ç õ e s sob re a f is io pa to Io g ia e, p r in c ip a Ime n te ,
sobre a etiopatogenia das diferentes afecções. A identifica
ção dos agentes microbianos e do papel que eles desempenham na
genese das moléstias infecciosas representou passo fundamen
tal na evolução que estamos descrevendo. Foi essa identifica
ção, ao lado de outros conhecimentos relativos à etiologia das
doenças, que permitiu que se chegasse a um segundo momento na
evolução dos hospitais: estes passaram a ser o local para on
de eram encaminhados doentes que, pela natureza ou pela grav~
dade das afecções de que eram portadores, necessitavam de cui
dados oferecidos por pessoal especializado ou exigiam o uso
de equipamento impossível de ser r,nanobrado a domicíl io.

Historicamente, como ser-ia inevitável diante do ti
po de conhecimentos disponíveis, a primeira instituição que se

.'
criou destinava-se ao tratament~ dos doentes, desenvolvendo
a t i vl d a d e s de natureza curativa; era o hospital públ ico ou. \.
privado. Ao longo do tempo, na medida em que os conhecimentos
de natureza preventiva foram se desenvolvendo, verificou-se
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que as medidas práticas com eles relacionadas apl icaram-se
mais à abordagem dos problemas de saúde das comunidades.

Apenas aos poucos essa dicotomia artificial vem sen
do superada, graças ao reconhecimento de que todas as agências
que participam do processo de atendimento à saúde precisam i~
tegrar-se num amplo sistema, onde as atividades
nalmente divididas e as responsabi I idades sejam

sejam ra c io
distribuídas

também racionalmente. Estaremos caminhando para c h ega r ao
terceiro momento da evolução dos hospitais, em que se entende
que devem eles atuar em todo o largo espectro de serviços de
saúde, "desde a prevenção até a reabi I itação, e que seus cuida
dos médicos devem dirigir-se a população eomo um todo.

4.1. Funções do Hospital

As funções de qualquer instituição são definidas a
partir de sua conceituação e da determinação de seus objeti
vos (53).

- A primeira função que o hospital deve concretizar
corresponde a prestação de atendimento médico e complementar
aos doentes em regime de internação. Trata-se de afirmaçã6
óbvia, uma vez que corresponde à própria razão histórica da
criação da entidade hospitalar. A tarefa de atendimento de
doentes em regime de internação é tão intimamente I igada a
própria natureza do hospital que o ponto prescinde de conside
raçõe~ mais profundas. Vale a pena talvez recordar aqui a ne
cessidade de um desenvolvimento equil ibrado de atividades, a
fim de que o desempenho global do hospital não seja prejudic~
do.

- A segunda f~nção refere-se ao desenvolvimento, sem
pre que possível e tanto quanto possível, de atividades de na
tureza preventiva. Trata-se de visão nova, mas que vem ~ssu
mindo crescente importância; para compreendê-la é indispens~
vel que se fuja do contexto das cidades de grande porte, onde
os hospitais tradicionais desempenham ainda, e com exclusivida
de,a principal tarefa assistencial. "1esmo nessas eventualida

(53) CHlAVENATO, I. Administração de Empresas: Uma Abordagem Contingen-
cial. p.50-52.
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des, existe situação que deve ser lembrada: trata-se da con
vivência paradoxal entre os recursos mais sofisticados de aten
dimento médico-hospitalar, concentrados em determinadas re
giões da cidade, e a carência de recursos para os atendimentos
primários de que a população da periferia precisa. Neste ca
so, os hospitais são cada vez mais solicitados a desempenhar
tarefas de medicina integral. Em tais casos e com a reduzida
presença de agências de saúde formalmente encarregadas de ati
vidades de natureza preventiva, caberá aos hospitais aI i si
tuados desenvolvê-las. Essa tarefa exigirá naturalmente o de
senvolvimento de procedimentos administrativos
particular, registros e controles de natureza
epidemiológica.

- Uma terceira função é representada pela particip~

próprios,
estatística

em
e

ção em programas de natureza comunitária, procurando atingiro
contexto sócio-fami 1 iar dos doentes que o hospital atende. De
novo aqui é indispensável que se fuja da realidade mais fre
quente nas grandes cidades, cujos hospitais nem semp re têm pos
s ib i1 ida d e nem in te re ss e em d e sen vo Iver a t iv ida d e s de s s e tipo.
Um dos exemplos de programas de natureza comunitária refere-se
à educação em saúde, que corresponde à divulgação dos concei
tos de promoção, proteção e prevenção da saúde, cuja compree~
são é fac i 1 itada com a recordação dos Ilníve is de prevenção".
Tais conceitos não devem ser considerados isoladamente, mas
de maneira abrangente, de forma a se conseguir sua divulgação
por todos os serviços de saúde. No caso do hospital, tais
programas podem ser voltados para o doente internado e/ou de
ambulató~io e seus famil iares~ existe, além dessa área de
atuação, outra de que o hospital pode se encarregar: trata-se
de programas d~ educação em saúde destinados a seus próprios
funcionários, lembrando que eles também fazem parte da comuni
dade, representando de outro lado um excelente veículo multi
1)1 icador das orientacões recebidas., ~

moderno -e sua integração ativa no sistema de saúde.
hospital
Trata-se

- A quarta função que se deve atribuir ao

de exigência marcante no mundo contemporineo, assinalado por
general izado desequilíbrio entre a demanda e a oferta de aten
dimentos de saúde à população. A demanda de atendimentos ten
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de a ser crescente, seja do ponto de vista quantitativo, seja
do ponto de vista qualitativo. Quantitativamente, na medida
em que cresce a confiança da população na assistência médica
e nos profissionais da saúde, a tendência e uma procura cada
vez maior dos recursos instalados. Do ponto de vista qual it~
tivo, existe igualmente uma situação que tende a se agravar,
uma vez que o desenvolvimento de novas técnicas e de novos
equipamentos, seja no campo de diagnóstico, seja no de trata
mento, conduz a uma crescente uti I ização de tais recursos so
fisticados por número cada vez maior de interessados. A essa
demanda aumentada conduz a própria divulgação pelos meios de
comunicação de massa, que fazem com que a tomografia
dorizada, -a cinecoronariografia ou a operaçao para o

comput~
implante

de pontes de safenas, sejam aceitas, e até crescentemente solJ,.
citadas, pela população. Em contrapartida, existe uma inevitá
vel tendência a uma redução na oferta de serviços, em decor
rência dos custos cada vez mais elevados. O fenômeno é uni
versa I: toda a tecnologia modernamente apl icada à área da saú
de, embora altamente eficiente, contribuiu de maneira notá
vel para aumentar os custos do atendimento de que a população
precisa. A solução para buscar o indispensável equilíbrio e~
tre a demanda e a oferta sera a racional ização no uso de todos
os recursos disponíveis, a fim de que toda a população possa
ter acesso a eles. Tal objetivo pode ser atingido na prática
pela implantação de um sistema de saúde, no qual se integrem
todas as agências encarregadas do atendimento da população en
t re a s q ua is in c Iue m - se o s ho sp ita is (5 4) .

Resta agora examinar outras funções de maior im
portância ainda, pelo menos em termos de sua própria estrutu
ra e da gestão de suas atividades - e que se relacionam com a
vida interna da instituição hospitalar:

- .1\ primeira de tais funções é a participação na for
mação de Recursos Humanos para a area de Saúde, buscando am
plicar a capacitação de seus próprios profissionais, de todos
os n ív e is e ca te go r ias, mas ta m bém p ro c u ra n do co n t r Ib u ir pa ra a

(54) SONIS, Abraam. Caracterizaciõn de las Funciones ~ospita1ares. Me-
dicina Sanitaria y Administraciõn de Sa1ud. Vo1. 11, ~uenos Aires, ~
Ateneo, 1983. p.447-452~
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formação de integrantes da chamada Equipe de Saúde. Não se
trata apenas de formar profissionais por categorias isbladas,
mas também de formar entre eles um verdadeiro espírito de e q u i

pe, capacitando-os para entender o sentimento da população,de
participar com ela e com ela aprender e não apenas ensinar,
equipes capazes de compreender o processo social da sa ú d e e de
nele inserir-se ativamente. Nossa análise irá aqui reportar-
-se a alguns aspectos apenas da Função de Desenvolvime~to, is
to é, aqueles relativos a treinamento e capacitação. Trata-
-se de estratégia que vem sendo adotada em administração g~
ral há muito tempo, mas que na área da saúde vem penetrando
há mais do que duas décadas. O orocesso de treinament6 e ca

. - d d ' . .•• . II --pacltaçao compreen e uas categorias principais: orlentaçao
1I

ao funcionário novo e treinamento em serviço. O treinamento
representa um processo que se desenvolve através de
tes etapas:

diferen

Diagn6stico das necessidades, assim compre~ndidas
como a "falta de conhecimentos, atitudes e habilidades que imo
pede ao funcionário a execução satisfat6ria de uma tarefa ou
que interfere' com seu potencial para assumi r responsabi lidades
maiores" (55).

Definição dos objetivos da aprendizagem, em ter.
mos que mantenham coerência como conceito geral de treinamen
to formulado.

Seleção dos métodos de treinamento, fazendo as in
dispensáveis previs~es de custos, identificação de recursos e
determinação de duração e época. Tais métodos compreendem~ a
introdução de novos conhecimentos e técnicas, a correção de
conhecimentos superados, a melhoria de desempenho, a mudança
de atitudes do pessoal .

. Dete~minação de critérios e instrumentos de ava
I iação, a fim de verificar se os resultados obtidos correspo~
dem aos objetivos previstos inicialmente.

Ao lado das iniciativas descritas, que visam ao
aperfeiçoamento ~e seu pr6prio pessoal, cabe também ao hosp.!..
tal moderno ocupar-se com a 'formação das diferentes categorias

(55) MARCONDES, R.S. Treinamento de Pessoal em Hospitais. Revista Hos-
pitalar. sio Paulo,1978, 26:436-440.
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que compoem a Equipa da Saúde. Para todos deve permanecer
acessível, tal como deve manter as portas abertas para
ber estagiirios e elementos externos que nele desejem

rece
desen

volver programas de treinamento. Para receber tais elementos
externos e com eles conviver e operar de maneira harmoniosa e
útil, sera ln d ls pe n s á v e l compor esquemas, preparar normas e
rotinas, adequar pr o c e d lrne n t o s e responsabi I izar pessoas. Mas
o lucro seri certo, p~ra a comunid~de e para o hospital.

- A segunda função do hospital moderno e que se re
laciona com a vida interna da instituição hospitalar, reporta-
-se ao fato de que ele representa o palco dinâmico em que se
desenrola a atividade profissional das pessoas quetra8alham
no hospital e cuja motivação precisa ser preservada e estimu
Iada. liA motivação é um capítulo novo e empolgante em admi
nistração e gerência. Seu interesse parece refletir um momen
to de transição onde, de uma administração centrada na valor~
zaçao da estrutura, da tecnologia e do mercado, passou-se' a
considerar o homem como fator primordial. Tal ênfase reflete
-se como uma redescoberta, traduzindo os resultados de inúme
ros experimentos que definem disfuncionamentos e perdas nas
organ izações, como con sequênc ia da desmot ivação humana" (56) .

- Uma última função, ainda que vinculada i intimida
de do hospital, transborda para além de seus I imites.
-se da participação no desenvolvimento de pesquisas em

Trata-
todos

os terrenos de sua atividade (médica, biol6gica, farmacol6g~
ca, institucional, administrativa, organizacional etc.). Aqui
interessariam mais as contribuições de natureza gerencial; e~
tre estas figuram,em maior relevo, as que se referem ao regi~
tro de informações e ao seu processamento. Trata-se de ele
mentos em fecunda agitação nas últimas décadas, sobretudo gr~
ças i evolução dos equipamentos eletrônicos, em particular os
computadores que ji atingem hoje sua quarta geração e cuja ma
nipulação desperta sempre extraordiniria curiosidade. A .r a z âo

bisica desse interesse é que as deficiências dos métodos
atuais de elaboração de dados médicos, juntamente com a falta
de normas relativas i organização das hist6rias clínicas, a

(56) BERGAMINI, Cecilia w. Motivação e Desenvolvimento Organizacional.
Desenvolvimento de Recursos Humanos. são Paulo, Atlas, 1980. p.125-l37.
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ausência de princípios lógicos e de critérios para o uso de
tais dados reduzem notavelmente as possibilidades de avaliar
a qual idade da assistência médica desenvolvida por uma insti
tuição hospitalar.

4.2. Enfoque Sistêmico do Hospital

o hospital como um sistema tem como entrada pessoas
doentes, que, submetidas a processos de diagnóstico e trata
menta, são transformadas em pessoas tratadas, que são a saída
do sistema (5]).

A demanda por serviços hospitalares depende da pop~
lação, das possibil idades de acesso, da .existência de outros
hospitais na região, do perfil epidemiológico da população,
que determinam as patologias a serem tratadas e o numero de
pessoas doentes.

Este hospital pode fazer parte de um sistema hierar
quizado e regional izado de assistência médica, po~endo ser um
hospital primário, secundário ou terciário.
p It a l geral ou especializado.

Dentre os insumos necessários para queoprocesso do

Pode ser um hos

sistema hospitalar possa ser executado, os recursos humanos re
presentam parte preponderante e vital, complementado pelos
recursos materiais, instalações e equipamentos,
de in formações.

Dentro dos recursos humanos, encontramos grande di
ferenciação e especialização de atividades. são profissionais

financeiros,

de formações diferentes que cooperam entre si.
Existe portanto, dentro do Sistema Hospitalar, diver

sos subsistemas que se integram para que sejam atingidos os
objetivos finais do sistema.

Esses subsistemas variam em numero, complexidade e
abrangência, dependendo do tipo e das finalidades do sistema
hospitalar.

(57) SONIS, A. El Enfoque Sistêmico en la
dicina Sanitaria y Administraci~n de Salud.
Ateneo, 1983. p.118-136.

Administraci~n de Salud.
Vol.II. Buenos Aires,

!1e-
ET



o paciente é o personagem mais importante do hosp~
tal e em torno do mesmo deve se desenvolver toda a
ção desse sistema.

No hospital

organiz~

as funções técnicas -sao aquelas de ate~
ção direta ao paciente, ou seja, os serviços que proporcionam
o pessoal do hospital para o paciente, visando ao diagn6stico
e ao tratamento de sua enfermidade. Dentre os subsistemas do
hospital que atuam na atenção direta ao paciente, temos o cor
po clinico com suas diferentes especialidades, a enfermagem,
o serviço social médico, a nutrição e dietética, a farmácia,
o serviço de arquivo médico e estatistica, a fisioterapia, ps~
cologia, os serviços auxi I iares de diagn6stico e tratamento
(radiologia, laborat6rio etc.).

Para que a prestação da atenção direta ao pacient~
seja eficiente e oportuna, contribuem uma série de serviços
que não desenvolvem atividades-fins, mas sim atividades-meio
e, desta maneira, prestam atenção indireta ao paciente. Como
exemplo, desses serviços temos: contabi I idade, pessoal, almo
xarifado, lavanderia, manutenção, I impeza etc.

Essas funções são também denominadas funções admi
nistrativas. Porém, em muitas situações, é muito dificil se
separar as funções técnicas das administrativas. Em um mesmo
sistema geralmente se encontram as duas funções. As funções
técnicas típicas são habitualmente desempenhadas pelas categ~
rias menos graduadas hierarquicamente, que seguem uma disci
pl ina científica, porém, à medida que se sobe na' hierarquia
da unidade, a função técnica começa a tomar pouco a pouco, to
nal idades administrativas.

Assim, dependendo do tipo do hospital e da forma de
atendimento a ser prestado, alguns subsistemas poderão ser en
quadrados como atenção direta ou indireta.

Conforme a complexidade do sistema hospitalar, ele
pode ter maior ou menor número de subsistemas e, dentro do
corpo clínico, a presença ou não de especial idades médicas.

o hospital é uma organização que tem característi"'
cas pr6prias que o diferenciam de outras instituições; muitas



84.

-areas funcionais que -sao interdependentes e se inter-relacio
n am " n e c e s s ita n dou m f un c io n am e n to e f ic j en te d e to dos seu s co m
ponentes, de manei ra a compor um todo e não um somatório de pa..!:.
tes desagregadas.

O hospital é uma organização humanitária, sendo até
certo ponto burocrática e autoritária, com uma extensa divi
são de trabalho especializado que mobiliza habilidades e es
forços de grande número de profissionais, semiprofissionais e
não profissionais, para dar a pacientes individuais serviço
personal izado; tendo para tanto, necessidade de coordena~ão
adequada (58).

Para que possa atingir suas finalidades, o hospital
emprega pessoas de formação' diferentes com treinamento e hab~
I idades diversas, que se agregam para formar núcleos mais es
pec ia l izados: os departamentos.

Nesses departamentos, os e~pecial istas só podem 're~
I izar suas funções quando há pessoas para suporte e serviços
auxiliares disponíveis todo o tempo.

Desta forma, o hospital necessita de um sistema mui
to aperfeiçoado de coordenação interna, que não pode se ater
aos mecanismos padrões, em função do fluxo de trabalho, muito
variável e irregular, que existe nessa organização.

O hospital é fundamentalmente mais um sistema huma
no que mecânico, apesar de possuir muito material, instalações
e equipamentos. o paciente não pode ser considerado uma peça
em uma I in ha de montagem; ele depende muito da sua interação
com as pessoas responsáveis pelo seu cuidado e dos laços en
tre os membros da organização.

4.3. Grupos Humanos que Compõem a Organização Hospitalar

Os hospitais possuem sistema de status e de papéis
claramente definidos. Os símbolos de status constituem parte
importante do seu sistema social. Uniformes brancos e de co
res, bem como n urne ro so s títulos, tudo isso é usado nos hosp~

(S8) GEORGOPOULUS, Basil S.
Prospects and Perspectives.
p.6-lS.

Hospital Organization
Hospital Administration.

and Administrative
Verão de 1964.
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tais para realçar o status dos cargos. Numerosas sao as nor
mas oficiais e 'não-oficiais postas em vigor nos hospitais,com
o objetivo de fazer cristalizar e de manter as identificações
do status (59).

são bastante bem definidos os papéis dos vários mem
bros que compõem a organização hospitalar - os médicos, os ad
ministradores, as enfermeiras, o pessoal paramédico. Essa de
finição dos papéis decorre da profissional ização. Passaremos
a examinar mais especificamente cada um dos grupos humanos que
compõem a organização hospitalar: os pacientes, a equipe me
dica, a equipe de enfermagem e a equipe administrativa.

4.3.1. Os Pacientes

O paciente é, evidentemente, uma das pessoas bási
cas dentro do hospital - a um só tempo, ele é o cliente e o
produto do hospital. Seu status fora da organização pouca re
lação guarda com o status que ele passa a ter dentro do hos~L
tal. Seu novo status pode ser definido pela natureza da sua
doença, ~ela complexidade dos processos médlcos, pela local i
zação do paciente no hospital e pelo renome dos médicos que o
tratam. O status do primeiro paciente a sofrer um transplan
te de coração era bem diverso do daquele paciente que sofria
uma rotineira operação do apêndice.

O doente depende dos outros; ele não pode
-se sozinho, pois precisa dos cuidados de outrem. O

tratar-
doente

tem a obrigação de querer "melhorar" e,' consequentemente, tem
a obrigação de procurar uma assistência técnica capacitada(6o.).

Ele está aI i para ficar bom. e deve colaborar com
todo o pessoal do hospital, pois são eles, e não ele, que têm
a capacidade técnica de curá-lo ou de aI iviá-lo do seu sofri
mento. E bastante inte~essante considerar que se observa,nos
hospitais, uma consciência cada vez mais pronunciada, em rela
ção is vantagens terapêuticas de conferir ao doente um papel
mais ativo, dentro da estrutura hospitalar. Os hospitais de
doenças mentais e os de estadia mais longa já estão conceden

(59) GEORGOPOULUS:·B.S.Hospita1 Administration. p.25-26.
(60) PARSONS, Ta1cott. The Socia1System. New York, The Free Press of
G1encoe, 1964. p.436-437.
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do aos pacientes condiç~es de conseguir maior participação.
Nos hospitais gerais, entretanto, em que o paciente permanece
por períodos relativamente curtos, têm-se levantado obstácu
los a criação de um papel sor.ialmente mais ativo para ele.

A equipe médica apresenta algumas semelhanças com a
situação dos pacientes. Os médicos são igualmente "hóspedesll

do hospital, utilizando equipamentos pertencentes a ele. Eles
tanto têm a desempenhar um papel central izado no paciente co
mo um papel institucional, que lhes ~abe como membros partici
pantes do hospital (61). O médico precisa sofrer certos aju~
tamentos para funcionar com eficiência no seio da organização
hospitalar. Sua motivação a dispensar o maior cuidado e o me
lhor tratamento aos seus próprios pacientes pode precisar adaE.
tar-se às exigências da organização com relação a todos os p~
cientes em geral. Frequentemente, ~ que sobra para a equipe
médica, desses dois papéis que lhe incumbe desempenhar, não é
mais do que vigorosos conflitos.

Os médicos, entretanto, estão ajustando-se devida
mente ao seu papel i~stitucional. Sem contar com os recursos
e os equipamentos disponíveis no hospital, os médicos não te
riam condição de dispensar aos pacientes os cuidados necessa
rios, sem interromper seu exercício profissional.

No seio da organização hospitalar, a equipe médica
tem um status bastante elevado. Legalmente, eles são as Gni
cas pessoas com poderes para receitar cuidados e tratamentos
terapêuticos. E um status social elevado que o acompanha p~
ra dentro do sistema hospitalar. Tal status é ainda mais re
forçado pelo grau de ~special ização e pela capacidade técnica
requerida pelo exercTcio médico profissional. Dentro da equi
pe médica, hj uma diferenciação de status. Geralmente, os in
ternos e os residentes têm status difer~nte do dos médicos in
dependentes. Na maior parte das vez e s , o e spe c la l ls t a goza

(61) MOSS, Arthur B.; BROEHL Jr., ~.j'ayneG.; GUEST, RobertH.&HENNESSEY
Jr., John W. Hospital Policy Decisions: Process and Action. New York,
G.P. Putnam's Sons, 1966. p.22l-222.
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de status mais elevado que o clínico geral, ocorrendo ainda
diferenças de grau entre as várias especial idades médicas.

As din~micas de grupo, no interior da equipe médi
ca, são bastante complexas. Cada médico precisa coordenar
suas atividades, no hospital, com as de outros médicos, das
enfermeiras, dos vários departamentos prestadores de
ços, bem como do pessoal paramédico.

servi

A equipe de enfermagem cabe a função, difíci I mas
tão im po rt a n te, de co o rd e na r a s fu n çõ e s d a II d is pe n sa de cu i
dados", do hospital, com as funções de "cura", do médico. O
principal papel da enfermeira é o de "auxiliar do médico". A
enfermeirà faz parte, em tempo integral, da organização admi
nistrativa, sendo subordinada, na hierarquia, a uma enfermei
ra chefe, que e subordinada à supervisora da enfermagem, que
>é subordinada a diretora da enfermagem, que é subordinada ao
administrador. Aos olhos do paciente, a enfermeira é a pri~
cipal representante do hospital, e está estreitamente igada
aos cuidados que lhe são dispensados, e ao seu tratamento.

A equipe de enfermagem desempenha pape-l de vital im
po r t ân c la d~ldrri~mica de grupo do hospital. Em virtude de sua
associação de tempo integral com o hospital, de sua familiari
dade com as regras e processos estabelecidos, de sua capacid~
de em estabelecer relações sociométricas não-formais com ou
tros membros do hospital e de sua estreita associação, tanto
com os pacientes como com os médicos, as enfermeiras
-se importante força de influência e de liderança,

tornam-
não-for

mais, na organização inteira.
Numerosas sa-o as forças que estão a Iterando o status

do papel da enfermeira no hospital. Tem-se verificado um mo
vimento geral no sentido de conseguir elevar a categoria do
seu serviço, com a introdução das enfermeiras práticas, das
auxil iares de enfermagem e de outras pessoas a ela subordina
das. Com isso, criou-se uma hierarquia de status exata, den
tro da equipe de enfermagem. o papel da erfermeira está afas
tando-se do -de "auxi I iar do médico" para caminhar rumo a fun
ções mais especializadas e mais técnicas.
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o papel do administrador está crescendo dentro do
sistema hospitalar. A história o mostra exercendo uma função
fundamentalmente escrituraI e de natureza doméstica. Em con
f ro n to co mos ta tu s da e qui pe m é d ic a, o seu pró p r io s ta tu s. e ra
bastante baixo. Com as crescentes complexidades das ativida
des hóspitalares, com a maior necessidade de coordenação des
sas atividades e com os reclamos cada vez maiores de equip~
mentos hospitalares aperfeiçoados e do seu emprego eficiente,
o papel do administrador cresceu.

Novos equipamentos, novos hábitos e novas formas de
uti I ização dos recursos alteraram a vida de cada departamento
hospitalar, e esse fato fez com que novas exigências fossem
apresentadas ao administrador. Além disso, o próprio adminis
trador faz parte de uma profissão em ascensão, profissão esta
em que o estudo universitário e a fi I iação formal a associa
çõ e s p ro f is s io n a is, são c a da vez m a isim pO rta n te s (6 2)

A consol idação do papel do administrador tem levado
a frequentes e v t q o ro so s confl itos com outras fontes de po
der, no seio do hospital - particularmente com a equipe médi
ca. O desejo da equipe médica é de gozar de alto grau de au
tonomia, com base na profissional ização dos seus membros e na
sua forte orientação para o tratamento individual dos doente~
Contrastando com isso, o administrador de hospital se ve for
çado a pensar no emprego/em nível ótimo, dos recursos em be
nefício de todos os pacientes e de todos os grupos interessa
dos. O administrador de hospital eficiente deve estar prep~
rado para viver um papel bastante ambíguo e incerto; um p~
pel que irá requerer dele mais o emprego da sugestão e da pe.c
suasao do que da autoridade que Ine confere seu cargo. O es
t Ll o de liderança que a ele se mostrará mais eficiente nas si
tuações comuns,sera o estilo democrático-participador.

Certas pressões têm sido exercidas, no sentido de
conceder-se grau de profissional ização à administração hosp~
ta Ia r. o movimento rumo à especial ização abrange a especiali

(62) MOSS, A.B.; BROEHL Jr., W.G.; GUEST, R.H. & HENNESSEY Jr., J.W.
Hospit~l Policy Decisions: Process and Action. p.84.



zação dos requisitos educacionais, através dos programas uni
ver s itá r ios, m a io re s in ic ia t iva s das a s so c ia ç õ e s p ro f is s ion a is
e uma ~nfase maior sobre os objetivos dos serviços prestados
à comunidade. Para que a administração hospitalar consiga
status de profissão, haverá necessidade de uma redistribuição
do poder, no interior do sistema hospitalar. Essa redistri
buição resultará em uma relativa redução do poder conferido à
equipe médica e ao conselho dos curadores, bem como no corres
pondente aumento do poder conferido aos administradores dos
hospitais."Parece claro que a administração de hospital con
quistará sua autonomia apenas obtendo status profissional as
custas do controle que agora se encontra nas mãos dos médicos
e dos membros do conselho, os quais não cederão com ~~esteza!1
(63 e 64).

4.4. Os Níveis de Poder e Autoridade do Hospital

4.4.1. General idades-------------
A estrutura organizacional do hospital geral difere

muito do modelo burocrático de outras organizações de grande
porte. Há um relacionamento muito característico entre a au
t o r i d a de formal dos cargos - representada pela hierarquia ad
ministrativa - e a autoridade derivada dos conhecimentos re
presentada pelos clínicos e outros profissionais. Esse rela
cionamento produz uma estrutura formal algo difusa e única.

- No hospital geral evidencia-se a grande diferen
ciação e especial ização das atividades. "Para o desempenho da
sua missão, o hospital depende de uma extensa divisão de ser
viços entre seus auxiliares, com base em uma complexa estrutu
ra organizacional, composta de numerosos e diversificados de
partamentos, equipes, gabinetes e cargos, e com base, ainda,
num elaborado sistema de coordenação de tarefas, funções e in
teração soc'i-a-I"(6S). Os serviços executados nos hospitais o

( 63) WILENSKY, Harold L. "'The Dynamics of Professionalism: The Case of
Hospital Administration. Hospital "Administration. Primavera de 1962.p.20.
( 64) CORDES, Donald W.
Challenge to Management.

Proliferation of Hospital Professions Is New
Hospital Administration. Primavera de 1965.p.6-l4.

(65) GEORGOPOULU$,Basil S. & MANN, Floyd C. The Hospital as an Organ í za
tion. Hospital Administration. Outono ~e 1962. p.5l.
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são por um grande numero de pessoas que cooperam entre si e
cujo aprendizado escolar, preparo, aptidões e funções são di
versificados e heterogêneos. A equipe médica é especializada
em virtude das crescentes complexidades da tecnologia médica.
A equipe de enfermagem inclui enfermeiros universitários pr~
fissionais dispostos em numerosos cargos de supervisão e ou
tros, bem como enfermeiros práticos e enfermeiros assistentes.
Depois, há também o administrador do hospital e sua equipe,
que compreende umaam~la gama de pessoal de supervisão, na di
reção de departamentos e serviços como os de dieta e nutrição,
admissão, manutenção, farmácia, arquivos médicos, limpeza, a.!:.
rumação e lavanderia. Igualmente, há os técnicos médicos que
trabalham no laboràt6rio, no departamento de radiografia e em
outras unidades desse tipo.

- A principal diferenciação que existe nas ativida
des de um hospital geral decorre da distinção entre a organi
zação administrativa e a equipe médica. A organização admi
nistrativa é encabeçada pelo conselho dos curadores, a quem
cabe designar, como executivo máximo, o administrador do hos
pital. Sob a chefia do administrador ficam os diretores dos
diferentes departamentos, à cuja conta correm as atividades
funcionais, como aquelas relacionadas com os arquivos médi
cos, os la bo ra t ó r io s , a nutrição e as dietas, a limpeza e ar
rumação, registros do pessoal, relações p ú b I icas e contabi I i
dade. O outro elemento dessa dupla diferenciação é constituf
do pela equipe médica, que se encarrega do processo de trata
mento ou de cura. As funções da equip~ médica e suas rela
çoes com os demais segmentos do hospital têm por base a posi
ção legal do médico. Apenas os médicos estão legalmente habi
litados ao exercfcio da medicina sobre os pacientes (66). Em
grande parte, a equipe médica é autogovernada e se concentra
principalmente nos aspectos terapêuticos do tratamento dos p~
cientes. Em grande número de hospitais gerais, a equipe médi
ca conta com estrutura au~~noma, com um diretor médico, um c~
mitê executivo e vârios comitês funcionais. Essa equipe man
tém boa dose de independência em relação à organização admi
(66)
(I) .

GORDON, Paul J. The Top Management Triangle in Voluntary HospitaIs
Academy of Management Journal. dez.1961 .. p.209.
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nistrativa. As equipes médicas possuem organização própria,
dentro da organização hospitalar geral; elas têm constitui
ção própria, regras e regulamentos próprios; e, na maior
te do s c a sos, co n s t itu em co rpo s a u to d is c ip I in a dos . Elas

p a.!:
de

vem, entretanto, obedecer a certas diretrizes hospitalares' fun
damentais, de forma geral, ãS que mandam trabalhar de modo a-n âo
prejudicar o bom nome do hospital (67). As equipes médicas
caracterizam-se por funcionar através de virioscomitês, como
o dos arquivos m~dicos, o do ensino, da auditoria e das cre
denciais. o conselho dos curadores e o administrador do hos
pital valem-se da equipe m~dica Como um elo entre eles, de um
lado, e a organização adminis~rativa, do outro.

- O a Ito g ra u de d ife re n c ia ç ã o e e s p e c ia I iz ação ex is
tente no hospital cria nele deI icados problemas de coordena
ção. Dl.zem Georgopoulos e Mann: "Em resultado dessa ampla
divisão d~ trabalho e da especial ização de tarefas que a acom
panha, praticamente toda pessoa que trabalha nos hospitais d~
pende de alguma ou de algumas outras, para o bom desempenho
do seu papel no seio da organização. Nos hospitais, nenhum
médico, enfermeiro ou outro profissional trabalha, ou pode tra
balhar, sozinho, separado e independente dos demais. Seus ser
viços suplementam-se mutuamente, entrelaçam-se, sao interde
pendentes. Essa profunda interdependência requer, para que a
organização funcione com eficiência e alcance seus objetivos,
que haja uma coordenação correspondente entre as virias fun
ções e atividades especial izadas do grande número de departa
mentos, grupos e membros da organização. Consequentemente,
cria-se nos hospitais um sistema bastante elaborado e intrin
cado de coordenação ln t e rn a!". Um dos o b s t á c u lo s que se colo
cam a frente da coordenação eficiente decorre do sistema de
dupla autoridade, bem como do alto grau de especialização e
profissional ização alcançado. Os hospitais chegam a obter um
grau apreciável de coordenação por meio de regras e regulamen

. -
tos administrativos. são instrumentos bastante eficientes pa
ra a coordenação da maior parte das atividades programiveis e
rotineiras. Tendo em vista os diversificados problemas rela

(67) GEORGOPOULUS, Basil S. & MANN, Floyd C.
pita1. New York, The Macmillan Company, 1962.

The Community General Hos-
p.191.
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cionados com os cuidados de que necessitam os pacientes e com
o seu tratamento, não se pode contar exclusivamente comos pro
cessos administrativos, para obter uma coordenação eficiente.
Um dos mais importantes meios para se conseguir uma integr~
ção é a coordenação voluntária e o desejo, que as pessoas de
vem sentir, de trabalhar em conjunto eficientemente, na solu
ção dos problemas menos comuns e pouco rotinefros. a 1

cançar e conservar uma boa coordenação, o hospital depende mui
to da motivação individual e dos ajustamentos voluntários e
não-formais, das pessoas que nele trabalham. Os planos, re
gras, regulamentos e controles formais que habitualmente se
encontram nas organizações, podem garantir um mínimo de coorde
nação apropriada, pois apenas uma pequena fração de toda a o p e
ração coordenadora) requerida pela sua organização, pode ser pro
gramada an tec ipadamen te" (68) .

- Característica marcante do modelo burocrático e a
tradicional pirâmide da autoridade. Nos hospitais gerais -nao
há uma 1 inha simples de autoridade. "Essencialmente, a auto
ridade, nos hospitais, é repartida entre a direção, os médi
cos e o administrador - os três centros de poder da organiz~
ção e, até certo ponto, também entre eles e o diretor da en
fermagem. Nos hospitais, a autoridade não emana de uma fonte
única, nem flui ao longo de uma 1 inha única de comando, como
ocorre na maior parte das organizações formais (69). Cada uma
dessas três unidades tem certo direito ao legitimo exercício
da autoridade. Hennessey destaca as bases em que se fundamen
ta esse direito:

O grupo legalmente responsávei pelo hospital, ao
qual incumbe traçar as diretrizes legislativas, e a
esses homens devem, portanto, ser os autores de tais

direção;
d i r et r i

zes;
. A mais importante atividade hospitalar é

dos pacientes, o que é uma especial idade dos médicos,
cuidar
eles,

portanto, devem ser encarregados de traçar as diretrizes da
organização;

(68) GEORGOPOULUS, B.S. & MANN, F.C. Hospital Ad~inistration. p.57-58.
(69) GEORGOPOULUS, B.S. & MANN, F.C. Hospital Administration. p.59.
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. A pessoa que mais conhece todas as atividades que
se exercitam no hospital, o único profissional de tempo inte
gral, o único que dispõe da mais ampla perspectiva panorâm.,!.-ca, e o administrador;
diretrizes (70).

Cada uma dessas unidades tem direito ao exercício

ele deve, portanto, poder fixar suas

da autoridade; elas nao se encontram, porém, claramente deI.,!.
neadas e separadas. Não é tarefa simples escolher qualquer
uma das três para ser a detentora da autoridade máxima. A au
toridade se espraia e se reparte, em vez de aderir à hierar
quia escalar. Uma das formas de encarar esse relacionamento
é considerá-lo em termos dos três níveis administrativos. A
alta direção tem um papel institucional a desempenhar, o de
estabelecer as relações entre o hospital e seu ambiente so
cial e o de ajudá-lo a conseguir os recursos de que necessita
para seu bom funcionamento. Ao administrador, cabe, na org~
nização, o papel de negociar e de combinar os vários recursos
e as atividades das pessoas que nela trabalham.

."A. equipe me
dica cabe o principal papel técnico, em termos do tratamento
do s pa ci e n te s . Não h á q ua Ique r I in ha d e· a u to r id a d e a uni r
esses níveis. Eles constituem três fontes separadas do exer
cicio da autoridade, no seio da mesma organização social.
Perrow mostra que antes da revolução tecnol6gica,a principal
fonte de autoridade e de controle,era o conselho dos curado
res. Sua autoridade foi sobrepujada, até certo ponto, pela
equipe médica, que passou a dispor dos conhecimentos e habili
dades capazes de aproveitar aquela tecnologia em -progressao.
A e s p e c ia I iz a ç ã o p ro f is s io n a I dessa e qui pe passou a co n s t itu ir
a principal fonte de autoridade dentro do hospital. Perrow
mostra, =a ln da, que com a especial ização cada vez maior das ati
vidades e com os problemas cada vez maiores de coordenação, a
autoridade está sendo gradualmente transferida para o admini~
trador (71). A estrutura da autoridade está mudando em resul
tado das alterações tecnol6gicas e dos problemas organizaci~

(70) HENNESSEY Jr., John W. The Administrator and Policy Processes. Hos
pital Administration.Outuno de 1965. p.66.
(71) PERROW, Charles. HospitaIs: Tecnology, Structure and Goals. In:

Handbook of Organizations. Chicago, Rand McNal1y & Co.,1965. p.950.
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nais que os hospitais estão enfrentando por causa da expansão
das suas atividades, bem como por causa da necessidade
vez maior de que tais atividades sejam integradas.

cada

4.4.2. Resultantes

A diversidade das bases do poder e da estrutura da
autoridade conduzã dispersão das decisões relativas ao plan~
jamento e ao controle, na organização. A direção está reves
tida da autoridade legal e decide de forma .geral os assuntos
financeiros e institucionais. Ela constitui o foco do plan~
jamentode longo alcance e das interações com a comuriidade,
tendo representado o nível institucional no sistema organiz~
cional. A equipe médica possui os conhecimentos técnicos e a
autoridade relacionada com o tratamento dos enfermos. Ao ad
ministrador e sua equipe compete providenciar o funcionamento
do hospital, devendo eles incumbir-se do planejamento e do con
trole da organização. Dessa forma, o sistema gerencial do hos
pital diversifica-se, com cada um dos membros desse trio res
pondendo pelas decisões de planejamento e controle de determi
nadas esferas das operações globais.

Um dos principais meios de controle, nos hospitais,
é constituído pela profissional ização e pela aceitação de va
lo re s e normas de desempenho que determinam, aos participantes,
certos comportamentos relativos aos respectivos papiis. C~da
um dos vários grupos possui seus mecanismos de autocontrole.

V á r io s se gm e n tos f ix am ,.p ro c e d ime n tos ho s p ita I a re s ','
que se estendem desde os procedimentos cirúrgicosj fixados p~
la equipe médica, até os métodos empresariais,.fixados pelo ad
ministrador. Esses procedimentos hospitalares fornecem a ba
se para o controle a ser exercido sobre as operações relativa
mente programadas. Em certas áreas, o hospital lança mão de
mecanismos burocráticos de controle, enquanto em numerosas ou
tras áreas ele precisa contar, principalmente, coma coordena
çao e o controle que voluntariamente seus membros oferecem.

No hospital, a função de planejamento é executada
de várias formas. A equipe médica tem um papel de vital im
portância em todo o planejamento relacion?do com o tratamento
dos seus enfermos. Ao'adm i n i s t rado r ca be o p Ianej amen to in s
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titucional e comunitário, de âmbito mais geral. Seu campo de
açao e o financiamento e a consecução dos equipamentos e ins
talações e o planejamento da eficiente uti"lização dos. mes
mos. O administrador, obviamente, precisa contar com a equ!
pe médica para as entradas técnicas relacionadas com seus pIa
nos . To d a v ia, o p Ia n e j a me n to in s t itu c io n a I p a ra o s is tema ho s
pitalar, está tornando-se uma das suas funções de maior impo~.
tância. Seu papel também está em vias de crescimento, no to
cante ao planejamento e coordenação inter-hospitalares.

Todo o desempenho do hospital depende, em última
instância, dos papéis e das relações .que esses tr~s grupos
predominantes desenvolvem. t certo que a atividade e a .atua
ção dos outros grupos, repetidamente analisados, tem lmp o r t a n
te lugar nos procedimentos hospitalares. Mas, mesmo eles, são
influenciados pelo equi I íbrio ou desequi I íbrio que podem dom!
nar as relações entre os tr~s grandes polos de poder no hospi
t a I .

4.5. Estrutura Administrativa do Hospital

O hos p ita I é uma in s t itu iç ã o e x t ra o rd in a r ia m e n te com
plexa e, nestas condições, deve-se admitir também que nele
deve existir uma gama enorme de pessoal especializado nas
mais diversas funções, a fim de que possa desempenhar-se com
e f i c i ên c i a , das finalidades para as quais foi criado.

Este pessoal, entretanto, precisa ser grupado, a fim
de que as atribuições similares se reúnam, se associem, for
mando serviços, seçoes, setores, entrosados entre si, que cons
tituem a estrutura administrativa do hospital.

Em toda instituição deve haver um organismo, um ele
mento encarregado de traçar as suas normas administrativa~ um
indivíduo ou um grupo que planeje e dit~ a pol ítica que a em
presa irá seguir. No hospital também deve existir tal org~
nismo, responsável pela sua política administrativa, ou seja,
um grupo de pessoas encarregadas de definição de suas fin~l i
dades, do tipo de instituição que a comunidade terá.
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Segundo a terminologia hospitalar adotada, esse gr~
po denomina-se Diretoria, Conselho de Administração.

Em outros hospitais, a terminologia é um pouco va
riada: Diretoria Geral, Junta Administrativa, Grupo Diretor
etc. Qualquer que seja a denominação que adotemos, a sua fun
ção primordial e idêntica: traçar a política administrativa
da instituição e prover os meios para garantir a sua sobrevi
vência.

Além desse 6rgão de cGpula, haveri necessidade de
um elemento responsável pela execução das deI iberações do Con
selho, o Diretor do Hospital.

Para efeito acadêmico, dividiremos o hospital, no
. .

que se refere ~ sua estrutura administrativa, em três grande~
divisões (72):

divisão de serviços médicos;
divisão de serviços técnicos ou de serviços par~

médicos;
divisão de serviços administrativos.

a) Divisão de Serviços Médicos:

~ aquela formada pelo corpo médico do hospital e e
mais ou menos desenvolvida de acordo com as final idades da ins
tituição e com as possibilidades econômico-financeiras da co
munidade.

Além das clínicas médicas, das clínicas cirúrgicas,
e das especial idades, hi a considerar os chamados -serviços me
dicos auxil iares ou serviços complementares de diagn6stico e

-tratamento e que sao: a radiologia, o laborat6rio, o serviço
de transfusão, o ~~~viço de fisioterapia, o de anestesiologia,
de anatomia patol6gica, além de outros.

Todos os técnicos que trabalham no hospital, colab~
rando com os médicos, não fazem parte da divisão médica, como
por exemplo, o operador de raios X, o fisioterapeuta, o técnl

(72) SCHULTZ,Rockwell & JOHNSON,Alton. Administração de Hospitais. Li
vraria Pioneira Editora, são Paulo, 1979, p.53-75.
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co de laborat6rio, o bioquTmico. Eles são auxiliares diretos
do médico, mas constituem grupos subordinados, administrativa
mente, ao diretor do hospital.

b ) Divisão de Serviços Técnicos ou Paramédicos:

Compreende aqueles serviços que contribuem para que
o médico possa desempenhar-se com eficiência de suas atribui
ções na instituição.

são eles: enfermagem, nutrição, serviço social me
dico, arquivo médico e estatTstica, farmácia e odontologia {se
não pertencer à divisão medica).

c) Divisão de Serviços Administrativos:

Finalmente, uma terceira divisão, éa c on s t lt u Id a pe
los chamados serviços administrativos que contribuem, no hos
pital, para que os serviços técnicos bu paramédicos possam
mais faci lmente colaborar com o médico, para ele desempenhar
bem a sua missão. Há sempre uma gama, uma cadeia de funções
de todos os serviços hospitalares, a serem desenvolvidos ade
quadamente, para que ele possa trabalhar com eficiência.

Os serviços administrativos são compostos de um ser
viço chamado comunicações e arquivo (alguns hospitais denomi
nam-no protocolo e arquivo, outros de secretaria), um serviço
ou seção de pessoal, contabi 1 idade, tesouraria, serviço de ma
terial (a que alguns hospitais chamam de almoxarifado, o qual
é apenas uma parte do serviço de material) que se encarrega da
compra, da guarda e distribuição de todo material hospitalar.\

Em seguida, deve ser citada a lavanderia, o serviço
de conservação e reparos, que tem por final idade manter a ins
tituição em bom funcionamento, a fim de que os outros servi
ços desempenhem bem as suas atribuições.

Finalmente, existe ainda um serviço administrativo,
a zeladoria que, num hospital mais desenvolvido, se constitui
dos setores de limpeza, transporte, portaria e telefones.

O setor de -J,j,mpeza é dos mais importantes. Quando
se entra num hospital, antes mesmo de se saber se lá existe
um bom corpo medico ou um serviço de enfermagem bem organiz~
do, a primeira coisa que chama a atenção é a sua 1 impeza.
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A Figura 16 nos i lustra o esquema da organização de
um hospital geral.

Os hospitais podem apresentar diferentes tipos de
estrutura, levando em consideração a característica dos obj~
tivos a serem desenvolvidos, de acordo com as atividades lu
crativas o~ não lucrativas, hospitais de serviço pGblico ou
p r iv a do .

As Figuras 17, 18, 19 e 20 ilustram os tipos de es
trutura organizacional de alguns hospitais.

A visão da organização varia dependendo das tarefas
a serem desenvolvidas, da tecnologia empregada, do meio em
que se trabalha e das características das pessoas e
disponíveis (73).

recursos

4.6. Política de Recursos Humanos - Abordagem Geral

A definição de uma política de recursos humanos de
ve caber à cúpula administrativa do hospital, obviamente en
carregada de elaborar as polrticas, de traçar as diretrizes e
de definir os objetivos estratégicos (74).

A administração hospitalar precisa se convencer, u~
gentemente, da necessidade de dar uma melhor assistincia aos
seus empregados, como a melhor alternativa para otimizar a sua
eficácia. Afinal de contas, o sucesso ou insucesso do em
preendimento hospitalar ou de qualquer empresa de serviço~ re
pousa em cima dos seus recursos humanos, mormente nos funcio
nários ao nível de di reção.

Ao ingressar nos hospitais ou em qualquer outra em
presa, seja como visitante ou como profissional, percebe-se um
enorme vácuo entre as práticas de recursos humanos e a real i
dade atual, nos dando a sensação de que as questões de pe~
soaI estão sendo tratadas como se a organização fosse um mode

( 73) WILSON, Robert N. The Social Structure of a General Hospital. The
Annals of the ,American Academy of Political and Science. Mar.1963. p.67.

(74) CHIAVENATO,r. Administração de Recursos Humanos. p.93-95.
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Figura 18 - Hospital com finalidades lucrativas e de caráter geral
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10 fechado,dissociado do meio ambiente e como se este
exercesse nenhuma influência sobre ela.

t comum se passar por uma sala de trabalho de qua~

-nao

quer empresa e nos deparar com um grupo de profiss~onais dis
cutindo assuntos de somenos importância. As vezes,na agenda
constam t6picos de pouca contribuiçio ~ara a vida da institui
çio e para o melhor desempenho da força de trabalho.

Nesses,e em inúmeros outros casos semelhantes, no
ta-se a falta de objetivos consistentes e de uma melhor fund~
mentaçio nas práticas de recursos humanos, nos levando a crer
ser mínima a co n t r i b u i ç ao da especialidade,para resolver os
conflitos trabalhistas. Nota-se, também, a preocupaçao exce~
siva com padrões burocráticos em detrimento da eficácia, fato
explicável em função da influência dos princípios da Escola
clássica na Administração de Recursos Humanos. Como produto
d e s sa s itua ç i o é c o m um, o se Ie c io n a d o r, se p re o c u p a r em se I i
vrar da requisição de pessoal do que fazer uma boa admissio,
proporcionando à empresa uma mão-de-obra à altura de suas op~
'raçoes. t u sua I, o a n a I is ta de t re ina m e n to, s e vo 1ta r m a is
ra lidar cursos" do que planejar uma programação de desenvolvi
mento de pessoal para a organização.

Acreditamos estar havendo um choque entre os novos
desafios e as soluções encontradas, resultando esse choque em
dois efeitos negativos para a empresa: de um lado, os admi
nistradores de recursos humanos se recolhendo ao interior das
organizações, real izando tarefas de rotina; e do outro, au
mentando a confrontaçio entre patrões e empregados pela pe~
dência de problemas acumulados ao longo dos anos.

A turbulência está informando da necesSidade de ha
ver maior preocupação com a conjuntura, com análises do meio
ambiente, com a evoluçio do sindical ismo, das motivações bási
cas do novo trabalhador, nos levando a concluir que a probl~
mática de pessoal nos dias atuais é de natureza macro. As aI
terações repentinas no mundo do trabalho estão exigindo que as
gerências de recursos humanos e as chefias se entrosem melhor
para enfrentar os novos desafios.

O hospital é uma empresa como outra qualquer. E co
mo tal está sendo afetado pela crise administrativa da função



de pessoa I. o panorama descrito se ajusta muito bem a ele, e
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de

talvez abé com maior i l.nt en slld a d e , dado:o e s t a do t emb r Lo n e rlo em
que se encontra a administração de recursos humanos em suas
estruturas;

Há várias -açao, para a p r.i rno r e r o desemp~

Figura 21 - As Pessoas como Recursos que Permeiam todas as Areas da Organização

linhas de
nho da administração de recursos humanos nas instituições de
saúde. Uma delas se r ia a adoção de "Pol íticas de Recursos Hu
manos", po r parte das organizações componentes do sistema, no
sentido de orientar todo - dao comportamento e a programaçao
especial idade por caminhos eficazes de resultados relevantes.

Ademais, as diretrizes de recursos humanos teriam a
final idade educacional de doutrinar o quadro 'dirigente e os
profissionais a assumir uma postura elevada nas questões
pessoal, I ibertando-se do mundo restrito do dia-a-dia
eventos burocráticos do vínculo empregatício.

e dos

O estabelecimento de uma política de recursos huma
nos para as instituições de saúde i de compet~ncia da alta ad
ministração das instituições, pois somente ela dispõe de p~
der e condições para traçar os rumos das organizações comp~
nentes e torná-los efetivos (75) .

.l\DM I N I STRAÇÃO
GERAL

(Recursos
organizacionais)

Administraçao
de

Pessoal

Admi n l s t raçáo .
de Produção

ou Operações
(Recursos

materi a is)

Administraçao
Mercadológica

Adrn l n l s t raçao
F inance ira

(Recursos
financei ros)

Pe s soas Pessoas Pessoas Pessoas

(75) CHIAVENATO,L Administração de Recursos Humanos. p.86-88.
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Esta competência tem duas razoes básicas. A prime..!.
ra já mencionada é o poder, que a Diretoria tem, mormente na
empresa, dado o elevado grau de central ização. Se um traba
lho dessa envergadura, não partir de cima, dificilmente terá
possibil idade de implantação, mesmo que seja tecnicamente pe~
feito. t imprescindível, portanto, o apoio pol ítico na real..!.
z a ç ã o d a ta re fa . A d ire to r ia do ho s p ital , e m h ipó te s e a Ig uma,
poderá ficar ausente desse encargo.

E a segunda razão é pela posição dos altos executi
vos hospitalares. Em decorrência 'da posição de cúpula, eles
sa o o b r ig a dos a a s s um irum p a p e I c o n c e itua I e g e n e ra I is t a; a n~
I isando a organização no todo, não se prendendo a detalhes ou
a pormenores, cultivando uma percepçao ampla sobre todooecos
sistema .da empresa.

A visão generalista, diga-se de passagem, constitui
qualidade valiosa na elaboração das diretrizes de recursos h~
manos, dada a possibilidade d~ olhar o todo, sem o envolvimen
to com detalhes e pequenas rotinas, visto que, nao é tarefa
para tecnocratas com uma visão unilateral da empresa.

A alta administração tem a obrigação de cuidar das
políticas, diretrizes e objetivos estratégicos do hospital,
sendo assim, o segmento indicado para atuar ao nível das gen~
ralidades e de iniciar o projeto de formulação das diretrizes
de recursos humanos.

Definido o papel da alta administração no estabele
cimento da política de recursos humanos, cabe alertar para a!
gumas distorções de desempenho da administração de cúpula, que
dificultam o cumprimento do mencionado papel (76}.

A distorção inicial, reside no descompasso entre a
posição do executivo hospitalar e suas práticas de trabalho,
começando com a falta de compreensão do verdadeiro papel de
comando superior, motivada por uma série de fatores, dentre
os quais, podemos destacar: ausência do sentimento da missão
empresarial, dificuldade em traçar caminhos de longo prazo pa
ra o hospital, falta de visão qualitativa dos negócios do em
(76) CHlAVENATO, I. Administração de Recursos Humanos. p.34-95.
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preendimento, inexistência de um processo sistemático de ana
I ise ambiental, falta de postura estratégica à frente do hos
pital, a personal idade do administrador hospitalar e a estru
tura organizacional do hospital.

Outro obstáculo que dificulta,a alta administração
hospitalar,trabalhar com diretrizes de recursos humanos é a
falta de princípios e de uma filosofia no sentido de conduzir
os negócios num rumo orientado de ação, procurando agir com as
vistas voltadas além do cotidiano do hospital.

A falta de uma filosofia de trabalho provoca, no
hospital, uma profunda crise de identidade, gerando um
nhecimento dos pontos de referência para decisões e o

desco
rumo

certo a palmilhar, restringindo as suas decisões aos I im ites
do dia-a-dia, transformando o empreendimento numa simples ave~
tura, vulnerável a qualquer turbulência, como está
do.

acontecen

Outro fator I imitativo é a dificuldade do dirigente
hospitalar perceber o hospital como um sistema, não verifican
do a integração e a interação entre as áreas, gerando o h áb l
to de cuidar das atividades de seu maior interesse,
tando-se em torno dos setores que dominam com maior

movimen
facilida

de e revelam aptidão.
Os objetivos do hospital são alcançados pela contri

buição dos diver.sos subsistemas.
Outra distorção, talvez decorrência da anterior, e

o confl ito dos objetivos das unidades funcionais. Há uma ten
dência perigosa de cada área procurar atingir somente os seus
objetivos, além de desconhecer os objetivos e metas das de
mais unidades.

As vezes, os objetivos chegam a ser dissociados e
a té co n f I ita n te s, re sul ta n do em de sa jus tesq u a n to a o sob j e ti.
vos finais do hospital. A situação chega a tal ponto, que d~
terminados setores trab~lham como se a entidade não existisse.

Fica, po r t an t o , claro que o passo in lc la l.j n a formu
lação de pol ítica d~ recursos humanos da organização hospit~
lar, é a el iminação das distorções citadas e a doutrinação do
alto escalão para a tarefa, porque ainda hoje se guardaomito
de que problemas de pessoal é com o departamento de pessoal .
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Além dessas medidas, outra que faci I itaria o traba
lho seria a adoç~o do planejamento estratégico, como reforço
adicional de mudança de postura e de ordenamento de esforços
do empreendimento hospitalar, ainda tocado sem muito espfrito
empresarial, obviamente guardando-se as devidas exceções.

o hospital que trabalha dentro de um plano estraté
gico, faci I ita a e la bo ra ç eo da pol Lt i ca de recursos humanos, em
virtude da influência educacional proporcionada por ele. O ad
ministrador hospitalar (n âo importa o nfvel), atuando dentro
de um plano estratégic~ é induzido a reformular a sua post~
ra, passando a ter melhor compreens~o da funç~o administrati
va e da miss~o do hospital, conseguindo administrá-lo além
do mundo aI ienante da burocracia.

O planejamento estratégico estimula a alta adminis
traç~o hospitalar a pensar alto, evitando preocupações com mi
núcias, contribuindo para o empresário adotar atitudes condi
zentes com a grandeza de sua miss~o. N~o se trata de uma ca
misa de força, rotulando o desempenho do hospital. Pelo con
trário, as metas estratégicas s~o constantemente reformuladas
de acordo cQm as alterações ambientais. E, acima de tudo, e
uma metodologia participativa, através da qual, todos os fun
cionários vivem a vida da organizaç~o, levando o hospital a
ter seu campo de aç~o definido, com filosofias, estratégias
globais, planos de a~ões e acompanhamento dos resultados.

O planejamento estratégico provoca uma revoluç~o cul
tural na empresa, ~ubstituindo valores tradicionais de diri
gir por formas diferentes de pensar e administrar (77).

A partir da adoç~o dessa técnica, temos a convicç~o
de que o cl ima o rq a n lz a cLo n a l no hospital se torna receptivo
pa ra se co n seglJi r o e s ta be Ie c ime n to de II d ire t r iz e s d e recur
so s h uma nos 11, a pe sa r d e Ia s po de rem se r a do ta das sem o re c urso
dessa técnica. E 6bvio que com o planejamento estratégico, o
t ra ba Iho se to rna m a is p ro v e itos o . 11as, se po rum a ra z ~o qua I
quer, o hospital n áo possui um plano estratégico (como a qu~

(77) KOTLER, Paul. Corporate Estrategy. New Roletor Marketing. Chicago,
1978, 11(26) :4.
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se tota I idade -nao possui), devemos recorrer aos elementos dis
poníveis, não ficando esperando eternamente pelo ideal.

Por que fizemos essas considerações? Qual a rela
ção entre o comportamento da alta administração hospitalar,
planejamento estratégico e diretrizes de recursos humanos? A
resposta é simples. Os novos problemas na área trabalhista
estão exigindo que a administração de recursos humanos, dora
vante, não se restrinja somente a técnicas e procedimentos, co
mo vem acontecendo desde o começo do século.

A partir de agora,esta e sp e c la l lde d e , para respo~
der aos novos desafios, terá de reformular o seu papel, vinc~
lando-se aos objetivos econômicos, operacionais e estratégl
cos da organização, sob pena de sua contribuição passar ao la.!:.
go dos"novos acontecimentos e ser o primeiro alvo de cortes,
quando a empresa entra em regime de ressecçao.

Portanto, o lugar de fato e de direito da função de
pessoal nas organizações hospitalares é no nível estratégico,
junto à alta administração.

A concepção do planejamento da função de pessoal do
sistema hospitalar começa na alta administração com a formula
ção da pol ítica de recursos humanos. Somente após a defini
ção dessa pol ítica, há condições para a elaboração da progr~
mação de pessoal, de organização do sistema de recursos huma
nos e de outros projetos e instrumentos operacionais, vtsto
que, todas as medidas na área de recursos humanos devem ser
tomadas, tendo como pano de fundo as di retrizes, devendo ha
ver uma interdependência entre a pol ítica e a implementação es
tratégica da função de pessoal.

As diretrizes de pessoal constttuem o início da rea
lização de uma programação eficaz de recursos humanos, sem as
quais, as práticas da especial idade se tornam instáveis e sem
um direcionamento certo. Trabalhar com recursos humanos, exi
ge pensar grande. Está em jogo o destino do homem e da org~
nização. Pensar grande significa pensar dentro de uma per~

!
pectiva histórica e estrutural, colocando a administração de
recursos humanos dentro da formulação estratégica da empresa,
orientada por um elenco consistente de diretrizes e com
práticas conduzidas sob certa lógica.

suas
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4.6.5. Justificativa

Os efeitos benéficos das diretrizes de recursos hu
manos para o hospital ou para qualquer empresa s~o
Elas conseguem (78):

vârios.

- Promover a integração da empresa, considerando-a
como um todo, como entidade orgânica e sistêmica, relacionan
do os subsistemas do ambiente externo e interno da organiz~
çao, levando os administradores a ver os empregados, a estru
tura geral e o ecossistema da empresa, numa dimensão além do
cotidiano.

- Constituem fonte segura de orientação para todas
as gerências e demais níveis administrativos, definindo os I i
mites e o poder de decisão de cada um. Dessa maneira, as ch~
fias ficam orientadas em como agir em certas circunstâncias.

- Reforçam o princípio d descentral ização e delega
ção de competência, funcionando como guias para decis~es, ell
minando a possibilidade das chefias dependerem,a todo instan
te,dos escal~es superiores, às vezes até para resolver que~
t~es de pessoal de pequena importância.

- Contribuem para a empresa adotar o hâbito de tra
balhar com estimativas e prognôsticos, facilitandoaprevisão,
o controle e a prevençao dos erros, a subjetividade no proce~
so decisôrio, reduzindo ainda o témpo alocado para a medita
ção e o estudo de problemas que poderiam ter sido previstos
e resolvidos com antecedência.

recursos
- Contribuem para eliminar a tendência da

humanos de cuidar dos problemas de maneira
area de
retroati

va, quando a melhor conduta é se antecipar a eles.
- Uma boa pol ítica de pe~soal produz uniformidade de

esforços, estimulando a redução da subjetividade em todos os
atos.

- Finalmente, a pol It lc a de pessoal, proporciona a
administração de recursos humanos, um tratamento integrado e
sistêmico de suas operaç~es (recrutamento, seleção, treinamen
to, plano de carreira, sa l á r io etc.), afastando a abordagem c~
suística e a visual ização do comportam~nto humano como prod~
to de situaç~es momentâneas.
(78) BERGA~INI, C.W. Desenvolvimento de Recursos Humanos. p.23-36.



4.6.6. Formulação das Diretrizes de Recursos Humanos---------------------------------------------
Ao iniciar a formulação das diretrizes de recursos
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humanos de uma organização devemos ter em vista algumas idéias
básicas.

A elaboração deve ser precedida de um amplo estudo
do contexto da organização, onde são anal isados todos os com
ponentes do ecossistema da empresa (79).

TEcNICAS UTILIZADAS NO
AMBIENTE EXTERNO

TEcNICAS UTILIZADAS NO
AMBIENTE INTERNO

.Anál iSe e descrição de cargos

.Aval iação de cargos

.Treinamento

.Avaliação do desempenho

.Plano de carreiras

.Plano de benefícios sociais

.política salarial

.Higiine e segurança

.Etc .

.Pesquisa de mercado de recursos
_humanos
.~ecrutamento e seleção
.Pesquisa de salários e benefícios
.Relações com sindicatos
.Relações com entidades de forma
ção profissional
.Legislação Trabalhista
.Etc.

Figura 22 - Técnicas de ARH e seu Relacionamento entre Ambientes Interno
e Externo da Organização
Algumas técnicas de ARH são apl icadas diretamente a pessoas

que constituem os sujeitos de sua apl icação, enquanto outras técnicas,são
apl icadas indiretamente às pessoas, seja através dos cargos que ocupam
seja através de planos ou programas globais ou específicos, a saber:

.Recrutamento

.Entrevistq
Aplicadas .Seleção

diretamente .Integração
TEcN ICAS I sobre pessoas .Ava Iiação do desempenho

l..t.- • Tre inamento
DE rv' .Desenvolvimentode recursos humanos

AD~INIS- ~==========;=======~~~~==;===~~=.=========~TR.ll,ÇÃO r ------- A I' d . d
DE . na Ise e escrlçao e cargosCargos - _

RECURSOS u.. AD Iicadas ocupados .Ava Iiaçao e c Iass if icaçao de ca rqosrv ' .Higiêne e segurança
HUMl\NOS I ind iretamen te :=====~;:=~===t:====:::;:===~sobre as - .Planejamento~e recursos humanos

.Banco de dados

.Plano de benefícios sociais

.Plano de carreiras

.Administração de salários

pessoas
através de: Planos

Figura 23 - Técnicas da ARH Aplicadas Diretamente sobre Pessoas ou Indire
tamente Através dos Cargos Ocupados ou dos Planos Globais ou
Específicos------

(79) CHIAVENATO,r. Administração de Recursos Humanos. p.80-82.
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o trabalho de formulação requer acurada anál ise e
reflexão da conjuntura e enorme esforço de prospecçao, visan
do se estimar acontecimentos futuros, para nao se limitar a
traçar condutas voltadas somente para'o presente. A ampl itude
das diretrizes visa alcançar o futuro das relações entre o
capital e o trabalho, tendo em vista as I ições da Hist6ria e
as tendências atuais, procurando sanar antecipadamente possi
veis problemas futuros.

Reconhecemos ser a a n á l ise prospectiva incerta e di.
f íc i I d e se r re a I iz a da. Mas é m e Iho r e r ra r, fa zen d o p rev isõe s
do que não se dispor de nenhuma previsão ou pista sobre futu
ras ocorrências. Se a direção dos hospitais ou das entidades
de classe tivessem real izado estimativas sobre as aspirações
e comportamento futuro dos residentes e do quadro de pessoal,
talvez hoje já tivessem uma pol ítica definida se antecipando
a problemas de certa gravidade.

o estabelecimento de diretrizes -nao se I imita à re
dação de me ia d ú z ia de pa lavras, emanadas da cabeça de uma pes
soa ou c6pia de trabalho de outras empresas, como se as exp~
riências pudessem ser transplantadas integralmente. Trata-se
de uma tarefa a ser levada a efeito por toda a organização,
mormente da alta administração.

Dessa maneira, as diretrizes de pessoal são elabora
das com o máximo de participação de todos os públicos inter
nos da empresa e até do sindicato, para que o trabalho seja
resultado de um amplo diálogo, mediante o qual, chega-se a
convergência sobre interesses comuns, isto é, os da empresa
representado pelas metas econômicas, estratégicas, operaci~
nais e do quadro de pessoal, do sindicato e da sociedade por
melhores condições de vida.

O u tr-a-s.pr.ov Ld ên c la s prel iminaresse fazem necessa
rias. Uma delas consiste na definição clara dos objetivos da
organização. E dificil traçar caminhos para recursos humano~
sem o conhecimento do intento futuro da empresa, dos planos
dos empreendedore~ de curto, médio e longo pra,o.

Outra medida é obter da alta administração a defini
ção de uma doutrina de recursos humanos, um conjunto de valo
res voltados para a concepção moderna do Homem, tendo em vista
os desafios e as aspirações da época atual.
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De posse dessas definições, o passo seguinte é ide~
tificar o grau de motivaç~o da mio-de-obra, das expectativas
do quadro de pessoal em relaç~o à empresa, às tendências do
trabalhismo, às políticas do governo, do nível de relaciona
mento entre o capital e o trabalho, quando ent~o, podemos ter
uma idéia clara do cl ima emocional, que envolve patr~o e em
pregado numa determinada situaç~o.

Diretrizes de recursos humanos s~o orientações gl~
bais de longo prazo, brotadas da real idade da empresa, haven
do necessidade de um consenso dos segmentos básicos da organi
zaç~o em torno de suas proposições para que as mesmas sejam
implantadas, com um mínimo de resistências.

As informações referentes à empresa (objetivos, es
tratégias, planos, postura etc.) e das expectativas da mão-de
-obra são de enorme vaI idade para o desenvolvimento do traba
lho, sob pena da empresa caminhar para um lado e a adminis
tração de recursos humanos paraooutro. As diretrizes de pe~
soaI funcionam como pólo cataI izador dos interesses da empr~
sa e da mão-de-obra, mesmo que o beneficiado final s~ja a em
presa.

As diretrizes de recursos humanos, para efeito de
operacional idade, devem ser assentadas em cima das funções bâ
sicas de pessoal (procura, desenvolvimento, manutenção, pe~
quisa e u t i I ização). A Figura 24 esquematiza as Bases da Po
Iít ica de Recursos Humanos. (80).

Taticamente, é um caminho proveitoso, passando as
diretrizes a s~rem vistas como respostas às demandas futuras
e presente~ da organização e não como simples
acadêmicas.

elocubrações

(80) CHlAVENATO, I. Administração de Recursos Humanos. p.90-93.
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Sistemas de

Auditoria
-de recursos humanos

.~esquisa e analise do m~rcaoo de
recursos humancs

.onde recrutar (fontes de recrutamento)

.como recrutar (têcnicas de recrutamento)
_prioridade do recrutamento interno
sobre o externo

.critêrios de seleção e padrões de qual idade

.grau de descentralização das decisões
acerca da selação de pessoal

.técnicas qe seleção

.planos e mecanismos (centralizados e
descentralizados) de integração dos
novos participantes ao ambiente interno
da organização

.determinação dos requIsitos básicos
da força de trabalho (requisitos
intelectuais. físicos, responsabi Iidades
envolvidas e condições de trabalho)
para o desempenho do papel

.determinação da quantidade de recursos
humanos necessária e a alocação desses
recursos em termos de posicionamento
em cargos dentro da organização

.determinação da sequência ótima das
carreiras, definindo as alternativas de
oportunidades possíveis dentro da
organização

.planos e sistemáticas para contínua
avaliação da qualidade e adequação
dos recursos humanos

.avaliação e classificação·de cargos
visando o equilíbrio salarial interno

.pesquisas salariais visando o equilíbrio
salarial interno

•po Iítica sa Iaria I

.planos e sistemáticas de benefícios
sociais adequados à diversidade de
necessidades dos participantes da
organização

.critérios de criação e desenvolvimento das
condições físicas"ambientais de higiêne e
segurança que envolvem os cargos

."d i agnóst ico e programação da preparação
e reciclagem constante dos recursos
humanos para o desempenho dos cargos

.aprimoramento a médio e longo prazos
dos recursos humanos disponíveis. visando
a contínua realizacão do potencial existente
em ~osições mais eievadas na organização

.aplicação de estratêgias de mudança
visando à saúde e excelência
organizacional

.registros e controles para a devida
anãlise quantitativa e qualitativa dos
recursos humanos disponíveis

.meios e veículos de informação adequados
às decisões sobre recursos humanos

.critérios de avaliação e adequação
permanentes das políticas e
procedimentos de rec~rsos humanos

1 1 4 .
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5. O SISTEMA DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL

5.1. Gene ra li dades

Os padrões de inter-relacionamento funcional dos
componentes de um sistema - pessoal, equipam~ntos, materiais
e fluxo de informações - são concebidos, especificados e org~
nizados com o objetifo de construir-se um agregado congruente
que pretende atingir as metas do sistema da maneira mais ra
cional e econômica p o s s Lv e l .,

Muito tem sido escrito sobre os problemas associa
dos ao componente humano e organizacional em sistemas e, em
especial, sobre a importância de equipes interdiscipl inares no
desenho, desenvolvimento e implementação de sistemas de infor

av.an-maçao.
çados é de natureza crítica e em países menos
pode mesmo sobrepujar questões de natureza mais
que as defici~ncias de n~mero e qual idade dos

AI iás, o componente humano em sistemas médicos
desenvolvidos
técnica, já
profissionais

envolvidos no projeto do sistema poderão representar a maior
barreira a ser transposta na execução do mesmo.

A seleção de objetivos do sistema deverá necessaria
mente levar em consideração as expectativas dos usuários f i

nais do mesmo em todos seus níveis: operacional, tático e es
tratégico. Este é um trabalho de máxima res.ponsabil idade p~
ra os administradores da instituição e deverá ser baseado no
seu conhecimento e percepção da real idade imediata. Se neces
sário, assessores independentes deverão ser consultados. A de
finição das necessidades e objetivos, a serem atingidos pelo
sistema, deverá ser cuidadosamente discutida, evitando-se deci
sões apressadas, ou pior., baseadas em argumentação de assesso
res mal preparados ou de vendedores de equipamentos e servi
ços cujos objetivos comerciais imediatos talvez não sejam dos
mais éticos.

O sistema de informação deve ser desenhado tendo em
mente o desejo de faci I itar as operações diárias da institui
.ção, e os sistemas devem ter como funções mínimas: môdulos fi
nanceiros e de administração de pessoal e estoques, môdulo em
tempo-real para admissão, altas e transfer~ncias. Terminais
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estrategicamente local izados para a comunicação com areas-su
porte - como laboratório, farmácia etc. - são fundamentais p~
ra que o sistema tenha suas potencial idades aproveitadas ao
máximo.

o sucesso da instalacão da tecnologia de processa. . -
mento eletrBnico de dados requer uma multipl icidade de talen
tos profissionais, agrupados em duas grandes áreas de ativida
de: profissionais da saGde motivados e com conhecimento su
perficial porém adequado das técnicas, possibilidades e I imi
tações da computação e profissionais em sistemas de process~
mento de dados, com capacidade de relacionar o seu conhecimen
to técnico com os problemas e necessidades particulares dos
sistemas de saGde. O mGtuo respeito para com as capacidades
individuais e o reconhecimento da interdependência de
muito ajuda o esforço comum do grupo em cooperar na
ção dos objetivos do projeto.

Intimamente I igado ao problema da seleção e aquis~
ção de sistemas, há o importante tópico da seleção dos p ro v e do

todo s,
consecu

res de serviços e vendedores de equipamentos. A maior parte
das organizações de saGde estão mal preparadas para assumir
os mGltiplos aspectos e atividades relativas à implementação
de um centro de processamento de dados, contratação de pessoal
especial izado, seleção e aquisição de equipamentos, negocia
ções com vendedores etc.

MGltiplos exemplos existem em que sistemas sofisti
cados foram adquiridos e nunca se tornaram operacionais, o
equipamento rapidamente ficou obsoleto, fornecedores deixaram
de dar suporte técnico e dificilmente conseguiu-se um retorn~.
ainda que parcial de, por vezes, vultosos investimentos.

A seleção de provedores de serviços deve levar em
conta sua experiência anterior, estabilidade financeira e
tisfação de outros usuários.

sa

O com p a-r t ILh ame n t o das experiências de outros -usua
rios e o cuidado em evitar desenvolvimentos paralelos irão mi
nimizar gastos desnecessários.
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5.2. Organização

O sistema de informações do hospital se dividirá,no
que se refere às apl icações administrativas, básicas ou rela
tivas ao fl~xo de pacientes, nos seguintes subsistemas (81):

5.2.1. De Controle de Pacientes:

- Matrícula,
Internação e Controle de Leitos,

- Unidade de Emergência,
Informações ao Públ ico Sobre Pacientes Internados,

- Agendamento de Internações,
- Agendamento de Cirurgias,
- Agendamento de Exames Subsidiários,
- Agendamento de Consultas,
- Controle de Visitas,
- Controle de Prontuários.

5.2.2. De Controle de Recursos Materiais:

- Controle de Estoques,
- Compras e Cadastro de Fornecedores;
- Controle Patrimonial,
- Controle de Consumo.

5 .2 .3 . De Controle de Recursos Humanos:-------------------------------
- Cadastro do Pessoal,
- Folha de Pagamento,
- Controle de Frequência,
- Alocação de Pessoal.

- Conta Corrente do Paciente,
- Faturamento de Convên ios de Assistência Médica,
- Controle Orçamentário,
- Contas a Pagar,
- Controles de Empenhos,
- Controle Contábi 1.

(81) MACHLINE, Claude et alli. O Hospi tal e a visão Adminis trativa CanO;-.
temporânea. Coordenador Ernesto Lima Gonçalves. Sao Paulo, Livraria Pio
neira Editora, 1983. p.247-259.
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- Auditoria Administrativa,
- Auditoria Contábil.

- Estatísticas Médicas,
- Estatísticas Administrativas,
- Controle de Produção.

5.2.7. Outros Subsistemas:

- Controle de ~rocessos,
- Ensino e Treinamento,
- Marketing Hospitalar,
- Planejamento de Dietas.

5.3. Descrição das Apl icações

5.3.1. De Controle de Pacientes:

a) Matrícula:

o objetivo deste sistema é manter um banco de dados
com informações identificativas e demográficas dos clientes
da instituição.

Cada paciente atendido pelo hospital, ou pela r.ede
hospitalar, terá um número único de registro. Este número se
rá uti I izado em todos os outros sistemas e aplicações, para
identificar o paciente nos vários tipos de arquivos e
çoes existentes.

transa

b) Internação e Controle de Leitos:

o objetivo desta apl icação ,é manter atual iz a d a a re
Ia ç ão d e pa cle-n tesq ue e s tão em regim e d e in te rna ç ã o ho s p it~
lar, fornecendo informações complementares como leito, clíni
ca, grupo~ médico~ diagn6stico de internação, data de interna
ção etc. Obrigatoriamente, o paciente deve ser matriculado
no hospital, antes de ser internado.
e 6bitos são também registrados.

Esta apl icação gera automaticamente avisos para to

Transferências, altas

das as unidades envolvidas com a internação de um paciente:
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enfermagem, nutrição, banco de sangue, contabi I idade, secreta
ria de cl ínica etc.

Através deste sistema, o administrador pode, tam
bém, controlar a taxa de ocupação do hospital, a incidência
desta ou daquela patologia, bem como se não h~ desvio de lei
tos destinados a um tipo de paciente (por exemplo, de cirur
gia vascular) para outros tipos (por exemplo, trabalho de pa..c
t o ) .

c) Un ida de de .Em e rq é n c ia:

o objetivo desta apl icàção é orientado para a ne
cessidade que certas unidades, com grandes volumes de atendi
mento, têm de informar, com segurança, se determinado paciente
foi atendido ou nao. Na pr~tica, este sistema também auxil ia
o desempenho operacional do Registro do Pronto-Socorro, evi
tando dupl icidade de tarefas e acelerando o atendimento do p~
ciente.

Neste sistema são coletados dados cadastrais resumi
dos do paciente, uma vez que este não está, necessariamente,
matriculado no hospital. Estas informações atualizarão o ban
co de dados, bem como serão impressas n~ ficha de atendrnento
do paciente. Após o atendimento e dispensa do paciente, es
tas fichas de Pronto-Socorro sao recolhidas e o sistema e
atual izado em relação à data de saída do paciente, seu
nóstico e outras informações relativas ao atendimento.

dia.9,
Se o

paciente for internado, seriam então acionados os sistemas de
matrícula e de internação.

d) Sistema de Informações Sobre Pacientes In
ternados e Controle de Visitas:

Os familiares do paciente são também
clientes de um Sistema de Informação Hospitalar.

O objetivo deste sistema é permitir que um

importantes

numero
mínimo de informaçõe$ sobre o paciente seja
familiares de forma segura e atualizada.

São exemplos destas informações:
- estado do paciente;
- data de cirurgia realizada;

disponível aos
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- comunicações a serem dadas aos fami I iares
mentos, pagamentos, alta do paciente etc.);

- local ização atual do paciente (leito, quarto, cl í

(docu

n i c a ) •

e} Sistema de Agendamento:

A util ização do processamento de dados para a marc~
-çao de datas de

dos pontos mais
serviços a serem efetuados aos pacientes é Um
importantes do Sistema de Informação Hospit~

lar. Previamente, o computador é programado com a disponibi
lidade possível dos vários serviços (consultas, cirurgias, in
ternações, exames laboratoriais e radiol6gicos etc.). 'Sempre
que um serviço prestado ao paciente possa ser marcado com an
tecedência, ele pode ser programado no Sistema de Agendamento.

A função básica do sistema é:
Permitir que o paciente compareça um número míni

mo de vezes para real lz a r seus exames e consultas, já que num
sistema central izado de agendamento é possível marcar exames
diversos, bem como consultas, em diversos horários do mesmo
dia, com faci I idade e segurança de que não ocorrerão conflitos.

- Redução do tempo que o paciente permanece no hos
pital, pela marcaçao do horário exato que ele deve comparecer.

- Marcar a consulta subsequente a um exame necessa
rio, ap6s um intervalo de tempo razoável para que o resultado
do exame chegue ao médico na data da consulta futura.

Como benefícios extras deste teremos:
- Controle de produção de cada unidade hospitalar.
- Relat6rios para faturamento hospitalar.
- Racional ização dos diversos fluxos de pac~entes

com:
·diminuição do congestionamento nas salas de esp~
ra e elevadores;

·~enor tempo de es~era por parte do paciente;
·cada serviço reseberá relat6rios referentes aos
pacientes que ~erão atendidos naquele dia, permi
tindo melhor ~rganização e planejamento das atT
vidades a nível local;

·melhor alocação dos recursos físicos e
conforme a demanda efetiva;
·0 médico recebe relat6rio dos seus pacientes que
serão atendidos naquele dia;

humanos
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'neste relatório, é indicado o diagnóstico
paI do paciente além da data do próximo
(pelo médico ou pela secretária);

'0 Serviço de Arquivo Médico e Estatística também
recebe relatório de todas as consultas marcadas
para determinado dia. Este relatório é elabora
do de tal forma de modo a faci I itar o d e sa rq u i v a
mento dos prontuários utilizados; -

princ.!,.
retorno

'0 próprio sistema é utilizado para controlar os
prontuários em trânsito no hospital, visando di
minuir os extravios dos mesmos.

f) Prontuário Médico:

Muito se tem escrito sobre prontuário médico, que
se define como um conjunto de documentos padronizados,
nados ao registro da assistência prestada ao paciente,
a sua matrfcula ~ sua alta (82).

desti
desde

Realmente, em virtude do seu valor, foi necessário
criar-se o serviço·de arquivo médico e estatística, que se
torna cada vez mais importante, pelo fato do prontuário médi
co também crescer em importância.

Com efeito, podemos afirmar que ele é útil para:
- o paciente,
-ohospital,
- o corpo cl ínico,
- a saúde públ ica, e
- a defesa legal.
a prontuário médico e importante para o hospital,

pois e o reflexo de sua eficiência.
Além de se poder sentir a eficiência do hospital,

fornece o prontuário médico possibilidade da instituição ser
alertada de que determinado serviço médico ou complementar de
diagnóstico e tratamento não está desenvolvendo suas ativida
des como seria de desejar.

a prontuário médico e importante para o corpo cl ín.!,.
co, principalmente num hospital de ensino, onde há oportunid~
de do desenvolvimento da pesquisa, pois, dada a diversifica
ção de tratamento para ~ma mesma doença, haverá oportunidade
de se estudar qual o melhor processo de tratamento para aqu~
la doença.
(82) CARVALHO, Lourdes de Freitas. Serviço de Arquivo Médico e Estatís-
tica de um Hospital. S~o Paulo, Associaç~o Paulista de Medicina~ 1984.
p.149-213.
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Todas as anotações relacionadas ao tratamento, exp~
rimental ou n~o, dever~o constar no prontuirio m~dico.

A saúde p ú b I ica t arnb érn se u t i I iza dos dados conti
dos no prontuirio, para fazer seus levantamentos epidemiológl
cos, pois, frequentemente ~ o hospital que di o grito de aler
ta, face a uma epidemia que assola numa comunidade.
p lo s s âo v á r lo s .

Quando um hospital ~ alvo de uma acusaçao, ou um
elemento da equipe que nele trabalha e envolvido em algum

Os exem

processo, o prontuário m~dico sera o único testemunho da vera
cidade ou -nao, da mesma.

A importância do prontuirio m~dico no
eficiente do paciente, quer de ambulatório, quer
nao padece mais dúvida.

Trata-se do "seguimento m~dicoll, conhecido pelos nor

tratamento
internado,

te-americanos como Ilfollow-upll.
O "s e g u ime n to II c a ra c ter iz a - se p e Io a co m pa n ham ento me

dico de uma doença, depois do paciente ter alta hospitalar e
n~o necessitar de tratamento de ambulatório, n~o prescindindo,
porem, do controle evolutivo da doença.

De acordo com o diagnóstico, este controle
ser necessário durante todo o restante da vida do
após ter se manifestado a doença.

O serviço de seguimento e de fundamental

poderá
paciente

importâ~
cia para:

- O paciente, para oqual ofe~ece oportunidade para
que seja surpreendida qualquer anormalIdade ou metástase de
uma rieoplasia,dando possibi I idade a que um novo tratamento se
ja instituído a tempo. No caso do diabete, de les~o cardíaca
cr6nica, arterio~clerose, artrite e outras doenças degeneratl
vas, o tratamento preventivo orientado poderi diminuir a 'vol
ta do paciente para o ambulatório e evitar sua internaç~o.

- O c lru rq lâo , que terá possibilidade de avaliar os
resultados físicos, mecânicos ou fisiológicos consequentes a
uma cirurgia, o que lhe permitirá conhecer e analisar as fa
lhas e vantagens de sua própria t~cnica. Isto tem-se' feito

I

sentir,principalmente,em ortopedia e traumatologja, otorrino
laringologia e oftalmologia, onde as t~cnicas cJrúrgi~as t~m



123.

evoluído com extraordinária rapidez e onde frequentemente ap~
recem novos tipos de cirurgia,
das mais variadas composições,

de material usado, de próteses
que abriram novos campos de

tratamento nessas especial idades.
- A i n v e s t i q a ç ao clínica e a pesquisa, que só

realizadas pela observação longa e continuada do
pod~

de-rao ser
senvolvimento da doença, não só em pacientes internados
de ambulatório, em que os exames cuidadosos e os testes
de capital importância.

- .tl. administração ho s p i t a la r , porque os responsáveis
pelos gastos e manutenção dos hospitais poderão verificar os
resultados obtidos pela correta apl icação dos fundos postos
a sua disposição.

como
-sao

- A coletividade, pois o serviço de seguimento m~dj
co poderá demonstrar os resultados obtidos, seja pelos eleme~
tos da medicina preventiva, seja pelos da curativa, que a re
cuperaçao dos pacientes, a sua sobrevida e a diminuição da
morbidade e da mortal idade indicam o estado de progresso de
uma Nação, da sua medicina e do valor econômico, que ~
sentado pelo homem vál ido.

repr~

5 . 3 .2. De Controle de Recursos Materiais:

a) Controle de Estoques:

o controle de estoques, já amplamente estudado em
administração, ~ um dos campos em que o processamento de da
dos encontra uma de suas apl icações mais Gteis. Dentro da es
trutura hospitalar, este sistema pode estar interligado com
o sistema que gerencia a conta corrente de cada paciente. Ha
vendo a uti I ização de certo medicamento por um paciente, o
sistema de conta corrente lançaria este d~bito para a conta
hospitalar do paciente, ao mesmo tempo que atualizaria o esto
que. Quando o estoque de qualquer item atingir o ponto de p~
dido, o processo de compra seria iniciado. A quantidade a
ser comprada poderá ser determinada pelo cálculo do lote eco
nômico ou pela política de compras da organização, em
quer caso tamb~m possível de ser automatizado~

qual
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b) Compras e Cadastro de Fornecedores:

Se o computador dispuser de um cadastro de fornece
dores, poderá ser emitida automaticamente uma carta a cada for
necedor para fornecer o orçamento referente à aquisição da
quantidade desejada do produto. Após o julgamento dos orç~
mentos e de compra do material desejado, o estoque e novamen
te atual izado bem como o respectivo valor deste material.

De acordo com a importância do material, e tendo em
vista que o tempo de reposição e o consumo são grandezas cuja
variação e desvio-padrão podem ser determinados pelo comput~
dor, o mesmo poderá calcular o estoque mínimo de cada item
de estoque, reduzindo a possibilidade de eventual falta de ma
teriais indispensáveis.

c) Controle Patrimonial:

o sistema de controle patrimonial é importante auxi
I iar para a administração controlar suas máquinas, equipame~
tos e mobil iário. Para cada elemento cadastrado no sistema,
os segu in tes dados pode r iam con sta r no me s rnoci I:

identificação (descrição, marca, modelo, tipo),
- código do material,
- numero de patrimônio,
- valor de aquisição,
- data de aquisição,
- nota fiscal de compra~
- fornecedor,

informações referentes às condições de garantia,
informações relativas a manutenção preventiva,
informações relativas a reparos efetuados,

- taxa de depreciação anual permitida por lei,
- unidade responsável pela guarda e conservação do

bem,
- escrituração contábil relativa ao bem, com identi.

ficação da conta e subconta, das depreciações calculadas em
cada ano e o total acumulado, bem como os cálculos de
ção monetária exigidos por lei,

- registro de transferência, transportes e baixas.

co r re
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d) Controle de Consumo:

Sabendo-se quais são as unidades consumidoras, have
rá a possibilidade do sistema:

- controlar o nível de consumo em cada unidade;
- controlar os itens de estoque que cada unidade p~

de pedir;
- fornecer dados para a elaboração de contabi I idade -

de custos.

De Controle de Recursos Humanos:

o Cadastro de Pessoal permitirá o registro de infor
maçoes de caráter legal, as aptidões do funcionário, suas pr~
moções, avaliações etc. Com este sistema o administrador p~
derá ter, a cada instante, a posição de disponibilidade de ca
da tipo de recursos humanos do hospital ou de cada unidade ad
ministrativa do hospital.

A Folha de Pagamento é apenas uma sistemática opera
cional já amplamente conhecida, bem como o Controle de Fre
quência que completam este sistema.

a) Conta Corrente do Paciente:

A conta corrente do paciente constitui uma das pa~
ticularidades deste sistema quando apl icado a hospitais.

'lualquer consumo de material ou medicamento, necessá
rio ao tratamento de um paciente,originaria uma entrada de in
formações que atual izaria, não só o estoque, como lançaria o dé
bito correspondente na conta corrente do paciente. Qualquer
outro lançamento (honorários, médicos, diárias, taxas várias,
bem como os pagamentos efetuados) atual iza, a cada instante,
o banco de dados. Outras informaçõe~ como órgão previdenciá
rio, seguros etc., permitem a elaboração correta das respecti
va s nota s de d ê"b-i-t-o ao fI m da in te rna ç ão ou a te n d ime n to . O
saldo credor ou devedor do paciente estará permanentemente atua
lizado, simplificando assim a liberação de alta do paciente.
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b) Faturamento de Convênios de Assistência Mé
dica:

Nos casos de convênios de assistência médica, uma
série de obrigações contratuais atuam como parâmetros orienta
dores do sistema de faturamento correspondente.

A fi losofia de tais sistemas é semelhante à da ela
boração de conta corrente de um hotel. No entanto, uma série
de especificações, como a descrição e codificação de procedi
mentos, a existência de tetos máximos de cobrança, a necessi
dade de credenciamento do médico responsável, os prazos de c~
brança etc., são responsáveis por grandes alterações estrutu
rais neste sistema quando apl icado a organizações de saGde.

Ao receber lançamentos de várias origens (farmácia,
laborat6rio, radiologia, honorários, taxas de sala, diárias
etc.), o sistema elabora o relat6rio do faturamento conforme
um modelo previamente definido e de acordo com as especific~
ções pr6prias de cada organização.

c) Controle Orçamentário:

O controle orçamentário é uma das ferramentas admi
nistrativas mais ef~cazes de planejamento e gerenciamento das
atividades hospitalares. Pelo acompanhamento da execuçao or
çamentária, o administrador poderá ter elementos para decidir
e atuar, evitando o esgotamento prematuro dos recursos
níveis.

disp~

Uma mental idade de administração orçamentária assim
controlada,e transmitida a cada membro da equipe administrati
va,permite melhor uti I ização dos recursos organizacionais.

Observa-se que este sistema deverá estar perfeit~
mente integrado ao sistema de estoques, de compras, de pe~
soaI, de contabi I idade, evitando dupl lca ç áo de rotinas e per
mitindo uma perfeita coerência interna do sistema.

d) Contas a Pagar:

Os pagamentos, glosas e recursos correspondentes po
deriam também ser controlados, faci I itando a tarefa do admi
nistrador. Dependendo de acordo entre o hospital e o orgao
conveniado, ao invés de ser enviado um relat5rio, poderia ser
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encaminhada uma fita magnética, com notável economia burocrá
tica. Se o próprio órgão conveniado fornecer os parâmetros
utilizados para uma consistência lógica desta fita, como por
exemplo o máximo de diárias em terapia intensiva admissíveis,
o máximo de exames de cada tipo etc., a fita magnética pod~
ria ser encaminhada pré-consistida, evitando o oneroso trâmi
te d e f itas com IIe r ro II e d e vo Iumo so s re Ia tó r io s d e
tências.

inconsis

e) Controle Contábi I:

o controle contábi I, dentro das determinaç~es le
gais vigentes, é executado com grandes vantagens dentro de um
sistema computadorizado. A contabi I idade de custos é impo~
tante instrumento de trabalho do administrador. Quanto custa
uma cirurgia? Quanto custa uma consulta? Um atendimento de
emergência? etc. são perguntas de difícil resposta, tal amul
tiplicidade de fatores que intervém no seu cálculo. O comp~
tador, seguramente, não dará a resposta exata, mas a integração
dos sistemas que controlam material de consumo, patrimBnio,
pessoal e outros itens orçamentários, permitirá umaapropri~
ç ã o d e cus tos ,se g u ra m e n te, m a is a d e q u a d a d a que Ia re a I iz a d a ma
nualmente.

Qualquer organização necessita, contínua ou periodl
camente, verificar se os seus objetivos estão sendo atingido~.
como estão sendo atingidos e a que custo.

Os relatórios de produção hospitalar por p r o f i s s io

nal, ~om volume de atendimentos, resultado de tratamentos,te~
po de permanência do paciente etc., são elementos que permitl
rão, grosso modo, emitir opinião sobre a eficiência de
profissional.

Não há dúvida que a melhor aval iação de qualidade é

cada

aquela que é realizada de forma mais direta, analisandopa
ciente Dor paciente.

O s re sul ta dos f o rn e c idos p e Ia a n á I i5 e e s ta t ís t j ca s~
riam submetidos a um grupo médico-administrativo de auditoria,
que tomaria as decis~es complementares no sentido de
gação de maior profundidad~ nas áreas-problema.

investi
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Os itens mais visados numa auditoria sao:
de recursos materiais,
de tempo dos recursos humanos,
de recursos financeiros.

Como exemplo citamos:
- tempo excessivo de perman~ncia do paciente.
- tempo de vacância exagerado do leito com baixa ta

- aplicação- ma
- a p 1 -- ma icaçao
- a p 1 -- ma icaçao

-xa de ocupaçao,
- uso de procedimentos diagnósticos e

desnecessários,
- taxa de mortal idade acima dos valores

nais para determinadas patologias,
in c id ~ n c ia de co m p 1 ic a çõ es ia t ro g ~ n ica s e v itáve is,
incid~ncia-de infecções hospitalares (adquiridas

terap~uticos

convencio

no hospital),
- produtividade baixa do centro cirGrgico, ambulató

rio e outros serviços,
- uso abusivo de medicamentos específicos

ticos, medicamentos controlados etc~),
- distribuição inadequada de recursos materiais e

(antibió

humanos entre os vários serviços,
consumo excessivo de material em alguns serviços,

- custo injustificado do leitn-dia em algumas unida
des do hospital etc.

A fim de se poder aval iar o rendimento dos diferen
tes serviços do hospital, faz-se necessária a coleta e a aná
1 ise de dados dos serviços complementares de diagnóstico e t ra
tamento, de morbidade, o número de óbitos, o movimento do cen
tro cirúrgico, enfim, uma gama enorme de fatos, representados
por valores (83).

Estes dados sao colhidos comumente,quer dos prontu~
rios médicos, quer dos relatórios diários sobre o movimento de
pacientes, internações, altas, óbitos, nascimentos, quer de
outros relatórios provenientes dos diferentes serviços médicos
complementares - laboratório, radiologi'a, transfusão, fisiote

(83) CARVALHO, L.F. Serviço de Arquivo Médico e Estatística de Um Hospi
tal. são Paulo, Associação Paulista de~edicina,1984. p.97-l05.
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rapia e outros. Eles contribuirão para auxi I iar o diretor e
a comunidade a aval iar a eficiência do hospital, tanto do po~
to de vista administrativo como médico.

E s te s rrresrrro.s e Ieme n tos co m b ina dos e n t re s i fornece
rão o tempo de permanência do doente no hospital, a sua po~
centagem de ocupaçao, o coeficiente de mortal idade, e vários
outros índices de vaI ia para uma a n á I ise mais aprofundada das
atividades da instituição.

a) Coeficientes, Tndices e Taxas:

Tomando-se em conta os dados coletados dos relató
rios diários das diferentes atividades hospitalares, uma
rie de índices e coeficientes podem ser obtidos, cujos
res levam a concluir sobre a eficiência da instituição.

Tndice de renovação ou giro:
t a relação entre o número de altas e óbitos e o

-se
valo

numero de leitos à disposição dos pacientes num determinado pe
rí odo.

numero de altas + numero de óbitos
numero de leitos

- Duração média de internação:
t a relação entre pacientes-dias de altas, in

cluindo óbitos e o total de altas, incluindo óbitos, num de
terminado período.

Pacientes-dias de altas + óbitos
altas + óbitos

- Coeficiente de mortalidade hospitalar:
t a relação percentual entre o numero de óbitos e

o numero de altas durante um determinado período, que não de
ve ser inferior a três meses, a fim de que os resultados não
sejam deturpados. Obtém-se, dividindo-se o número de óbitos
no hospital num determinadb período pelo número de altas, in
cluindo óbitos, no mesmo período.

número de óbitos x 100
número de altas (e óbitos)

- Coeficiente específico de mortalidade':
Refere-se apenas aos óbitos ocorridos 48

apos a internação do paciente no hospital.
horas
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numero de óbitos depois de 48 horas de internação x 100
numero de a Itas (e ób itos)

- Coeficiente de óbitos pós-operatórios:
Refere-se aos óbitos atribuídos ou precipitados pe

lo ato cirúrgico, como óbito por hemorragia, choque, embolia,
pneumonia etc. e que ocorrem no período da convalescença, is
to é, nos dez primeiros dias após a operação.

numero de óbitos pós-operatórios x 100
número de pacientes operados

- Coeficiente de óbitos 'por anestesia:
Relação percentual entre os óbitos por anestesia

(aqueles ocorridos na sala de cirurgia e causados por agentes
anestésicos) durante um determinad6 período e o numero total
de anestesias real izadas naquele período.

número de óbitos por anestesia x 100
numero de anestesias

- Coeficiente de mortalidade materna:
Refere-se a óbitos de pacientes de obstetrícia an

tes, durante e após o parto, ou após um abortamento. t a re
lação percentual entre o numero de óbitos maternos durante um
determinado período e o numero de pacientes da maternidade saí
das naquele período.

numero de óbitos de pacientes de obstetrícia x 100
numero de altas (e óbitos) de pacientes de obstetrícia

- Coeficiente de mortal idade infanti I:

~ a relação percentual entre os óbitos de crian
ças nascidas no hospital durante um determinado período e o
número de recém-nascidos viáveis que tiveram alta
óbitos. (Uma criança viável é aquela que atingiu

incluindo
um grau de

desenvolvimento que lhe permite viver fora do útero materno,
isto e, qu~ tenha atingido 28 semanas.

número de óbitos de crianças nascidas no hospital x 100
numero de recém-nascidos viáveis que tiveram alta (incluindo óbitos)

- Coeficiente de natimortal idade:
~ a relação percentual entre os n a.s c ldo s mortos

num determinado período e o numero de vivos e morto~ no perí~
do.
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numero de nascidos mortos x 100
número de nascidos vivos + número de nascidos mortos

- Coeficiente específico de necrópsia:
t a relação percentual entre o numero de -necr0E.

sias durante um determinado período e ti número de óbitos, ex
cetuando-se os casos de pol ícia e os médico-legais.

número de necrópsias x 100
nÚrrlerode óbitos (excluindo os casos de pol ícia e os méd.ico-legais

Como já foi salientado, estes índices e coeficientes
não deverão ser calculados diária ou mensalmente e sim, tri
rne s t ra l ou semestralmente, a fim de serem evitadas
nos resultados.

Taxa de cesárias:
t a relação percentual entre o numero de cesárias,

ocorridas durante determinado período no hospital e o numero

distorções

de partos no mesmo período.--
numero de cesárias em determinado período x 100

número de partos no mesmo período
- Taxa bruta de infecções:

t a relação percentual entre o numero de infecções
ocorridas durante determinado período e o total de altas e
óbitos no mesmo período.

número de infecções o~orr~das em determinado período x 100
número de pacientes s~ídos (altas e óbitos) no mesmo período

- Taxa de .infecção hospitalar:
E: a relação percentual entre o número de infecções

adquiridas pelo paciente, durante sua permanência, por deter
m in a do pe r Io do, e o .núm e ro de pa c ie n te s saí dos (a Itas e óbitos)
no mesmo período.

numero de infecções atribuíveis ao hospital em
determinado período x 100

número de saídas (altas e óbitos) no mesmo período
- Taxa de remoção de tecidos normais:

t a telação percentual entre o n~mero de tecidos
normais, removidos em atos cirúrgicos, durante determinado p~
r Io do e·o total de remoções de tecidos realizadas nestas in
tervenções no mesmo período.
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número de -remoçoes de tecido normal durante
determinado período x 100

numero de remoções de tecidos no mesmo período
- Taxa de cirurgia desnecessária:

t a relação percentual entre o total de interven
ções cirúrgicas sem comprovada indicação e o total de
venções em determinado período.

número de intervenções cirúrgicas não fundamentadas em
determinado período x 100

inter

numero de intervenções cirúrgicas no mesmo período
- Taxas de pareceres:

t a relação percentual entre o número de
res emitidos durante determinado período e o número de
e óbitos no mesmo período.

número de pareceres durante determinado período x 100
número de saídas (altas e óbitos) no mesmo período

- Taxa de compl icações ou intercorrências:
t a relação percentual entre o número de compl ica

parec~
altas

ções ou intercorrências ocorridas durante determinado período
e o número de altas e óbitos, no mesmo período.

número de complicações durante determinado período x 100
numero de saídas neste mesmo período

fndice de intervalo de substituição:
Asinala o tempo médio que um leito permanece deso

cupado entre a saída de um paciente e a admissão de outro.
Esta medida relaciona a % de ocupação com a média

de permanência.
% de desocupação x média de permanência

% de ocupação
Exemplo: Hospital com 50 leitos com média de per

manência de 12 dias e % de ocupação de 80 (portanto, a % de
desocupação é de 20).

tém-se
Aplicando-se a fórmula anterior, ob

2 O x 12
80

= 3 dias

Jndice de renovação ou de giro de rotatividade:
t a re Ia ç ã o· e n t re o n úm e ro d e o a c i.,en te s saí dos (a..!.

tas e óbitos) durante determinado período, no hospital, e o
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numero de leitos postos à disposição dos pacientes, no mesmo
período. Representa a utilização do leito hospitalar durante
o período considerado.

número de saídas em determinado período
número de leitos no mesmo período

Indica o número de pacientes que podem ocupar um
leito durante um determinado período.

oeríodo determinado
média de permanência + intervalo de substituição
Exemplo:

365 dias
12 + 3

24,3

b) Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento:
As estatísticas que interessam sobremanei ra ao hos

pital, além das acima referidas, são as que representam o mo
vimento dos vários serviços médicos auxi I iares de diagnóstico
e tratamento.

- Radiologia Médica:
O número de fi lmes gastos por paciente atendido,o

tamanho dos fi lmes usados, são dados que servem de controle
da sua real uti I ização, bem como das despesas real izadas .. Mas
ainda, far-se-á necessário, nos hospitais mais desenvolvidos,
grupar-se os exames de acordo com os aparelhos e sistemas, p~
d e n d o+ se analisar, inclusive o desperdício de radiografias.

Com a obtenção dos dados acima, poder-se-á const~
-tar nao so o movimento do serviço, verificando se corresponde

ao pessoal e ao equipamento existente no hospital, bem como
controlar extravios ou desperdício de fi lmes.

- Patologia Clínica:
O número e o tipo de exames realizados, tanto em

pacientes de ambulatório como em internados,
lados, a fim de ser possível a confecção dos

devem ser contro
relatórios de

suas atividades. Do mesmo modo que para a radiologia, comum
é verificar-se pedidos de exames inúteis, a sua repetição e,
nao raro, interpretação err5nea de seus resultados, ou sim
plesmente, a falta de in t e re s se do médico que os solicitou.
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Os dados numéricos estatísticos obtidos servirão
de base para se anal isar o movimento do serviço em função do
pessoal, do material e do equipamento.

- Fisioterapia:
Um serviço que vem se desenvolvendo em nossos hos

pitais e o de fisioterapia. Não se compreende um setor de or
topedia e traumatologia eficiente sem a retaguarda de uma fi
sioterapia organizada, bem equipada de material e com pessoal
técnico eficiente.

Os diferentes tipos de tratamento - eletroterapia,
hidroterapia, masso~erapia, movimentação e ginástica - devem
ser relacionados diariamente. Cada técnico deverá possuir um
controle exato do número e tipo de atendimentos, o que servi
rá, inclusive, para se anal isar o trabalho de cada profissio
nal, além de se poder constatar a frequência do uso do equip~
mento existente e o movimento global do serviço.

- Serviço de Transfusão:
O número de transfusões, o numero de doações, sua

quantidade, as reações etc., são dados importantes que o dir~
tor deve conhecer e procurar anal isar, para outras
cias.

providê~

- Serviço de Anestesiologia:
Os tipos de anestesia, o nome do anestesiologista,

as reações, o seu númer~.constituirão os dados constantes do
relatório mensal do serviço.

c) Outras Estatísticas:

- Operações realizadas e suspensas:
Outras ~8tatísticas devem ser obtidas no hospital

e dentre elas, queremos sal ientar o levantamento diário das
operações real izadas e suspensas, em que deverão estar assina
ladas sempre as respectivas causas. Uma operação suspensa,
além do trauma psicológico grave que traz ao paciente, deter
mina o aumento de sua permanência no hospital, com todas as
implicações daí advindas. Além disso, todo instrum~ntal, ma
terial e pessoal hospitalar existentes no centro cirúrgico
constituirão desperdício se o mesmo não funcionar em toda sua
capacidade.
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o relatório de operaçoes real izadas e suspensas
deve ser cuidadosamente analisado, quer pelo diretor do hospi
tal, quer pelo diretor clínico, a fim de se poderem eliminar
ou diminuir as
das cirurgias.

causas que interferem na suspensao
Elas podem ser v~rias - atraso o~

ou atraso
ausência de

cirurgião ou do anestesiologista, falta de exame adequado do
p a c ien te, co m p 1 ic a ç ã o e x tem po râ ne a de sua sa ú de, fa 1ta de sa n
gue etc. H~ uma quantidade enorme de causas que contribuem
para tal fato, que precisam receber maior atenção do hospital.

- Dados de identificação:
Alguns dados são sistematicamente solicitados p e

los órgãos de estatística local, por secretarias de saúde es
taduais ou municipais e, geralmente são: procedência do p~
ciente, estado civil, religião, idade e sexo.

Muitos outros elementos serão encontrados na fi
cha de registro do paciente, ao ser matriculado no hospital pa
ra exame ou tratamento. Deve-se, porem, ter em mente, que so
mente aqueles de que se tiver realmente necessidade ou algum
interesse específico, e que devem fazer parte das fichas e,
consequentemente, dos relatórios estatísticos.

Dados sócio-econômicos:
Finalmente, um aspecto que vem merecendo estudo

\

cuidadoso nos hospitais em geral, é a classificação sócio-eco
nômica do paciente. Com o desenvolvimento crescente da Previ
dência Social, em que os convênios estabelecidos entre esta e
as diversas instituiçôes filantrópicas ou não, são os mais di
versos, deve o hospital estar munido de todos os dados relati
vos ao atendimento e ao tratamento médico e cirúrgico dos p~
cientes previdenci~rios. ou conhecer os seus direitos, o r ien
tando-os, sempre que necess~rio.

A seleção sócio-econômica de todos os pacientes e
hoje i n d ls pe n sa v e l em todos os hospitais, apesar de se verifi
car ainda porcentagem relativamente elevada dos chamados indi
gentes hospitalares, que nao possuem direito a benefício aI
gum por parte da Previdência Social. Aos poucos, porém, ten
derão a diminuir e aí, então, os hospitais deverão ser, prati
camente, auto-sufici~ntes quanto a sua manutenção.



136 .

Outras estatísticas admi'nistrativas ainda devem exis
tir nos hospitais organizados, como sejam, o movimento do al
moxarifado, do setor de compras, de numeros de quilos de rou
pa lavada, enfim, uma gama enorme, variável de acordo com o
tamanho do hospital e o interesse da administraç~o (84)

Estes centros de custo oferecem uma s~rie de prod~
tos que ser~o consumidos em ambulatórios, enfermarias ou uni
dades de terapia intensiva. A quantificaç~o permanente desta
produç~o permitirá seu confronto contínuo com o gasto de mat~
rial de consumo relacionado a esta produç~o. Por sua vez, a
apropriação do custo desta produção às unidades consumidoras
permitirá um controle administrativo mais adequado do mesmo.

Final izando, reforçamos nosso parecer inicial que o
processamento de dados é uma das ferramentas disponíveis para
o administrador. Seu uso deve ser associado a outras ferra
mentas, como sistemas mecânicos, microfilmagens, v~deo-teipe
deve ser intempestiva, mas fruto de uma cuidadosa aná1 ise das
várias alternativas possíveis em cada momento.

(84) ARCON, Luiz Carlos. Aplicações do Processamento de Dados na Adminis
t~açao do Hospital. In: . O hospital e a visão Administrativa Contempo
ranea. são Faulo, Biblioteca Pioneira de Administraçao de Negocios,1983.
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6. O CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Definimos o processo administrativo como um sistema
aberto cíclico de planejamento, organização, direção e contr~
le. Todas estas funções administrativas estão infimamente I i
gadas entre si: elas são interdependentes e interagentes. A
função de controle está intimamente relacionada com as demais
outras funções do processo administrativo: o planejamento, a
organização e a direção repercutem intensamente nas ativida
des de controle da ação empresarial Os objetivos e outras me
tas servem de base para a seleção dos padrões de controle; os
programas encontram sua expressão financeira nos orçamentos e
no controle orçamentário; a participação tem marcante lnf luên

cia nos tipos de controles uti I izados.
O controle propicia a mensuração e a aval iação dos

resultados da ação empresarial obtida a partir do planejame~
to,' da organização e da direção.

A palavra controle tem muitas conotações e seu si~
nificado depende da função ou área específica em que é apl ica
da. A palavra controle pode ser entendida:

- como a função administrativa que compõe ou faz
parte do processo administrativo, como o planejamento, organ~
zação e a direção, e que a antecede;

- como os meios de regulação utilizados por um indi
víduo ou empresa, como certas tarefas reguladoras que um con
troller aplica em uma empresa para acompanhar e balizar o seu
desempenho e orientar as decisões;

- como a função restritiva de um sistema para mano
ter os participantes dentro dos padrões desejados e evitar
qualquer desvio. t o caso do controle de frequência e exp~
diente do pessoal

Há uma
para evitar possíveis abusos.

imagem popular de que a palavra controle es
tá associada a algum aspecto negativo, principalmente quando
nas organizações e na sociedade: é frequentemente interpret~
da no sentido de restrição, coerção, d e l lm lta ç áo , direção, re
forço, manipulação e inibição. Isto ocorre, parcialmente, em
razão da relevância de certos valores culturais - como indivi
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dual ismo e democracia, por exemplo - que são relativamente in
consistentes com os prop6sitos do controle (85).

Kast e Rosenzweig (86) ainda apresentam vários sen
tidos e, mais especificamente, várias conotações para a
vra controle, conforme Bellman (87)

pa l~

- conferir ou verificar,
- regular,
- comparar com um padrão,
- exercer autoridade sobre alguém (ou dirigir ou co

mandar),
- frear ou cercear.
Pa ra Koon tz e O IDonne 11, Ilcon t ro 1e é a função admi

nistrativa que consiste em medir e corrigi r o desempenho de
subordinados para assegurar que os objetivos da empresa e os
planos delineados para alcançá-los sejam realizados. t,pois,
a função segundo a qual cada administrador, do presidente ao
mestre, certifica-se de que aqui 10 que é feito está de acordo
com o que se tencionava fazer"(88).

Fayol já dizia que "n urn empreendimento, o controle
consiste em verificar se tudo corre de conformidade com o pIa
no adotado, as instruções emitidas e os princípios estabeleci
dos. Tem por objetivo apontar as falhar e os erros para reti
ficá-los e evitar sua reincidência. Aplica-se a tudo: coisas,
pessoas, atos"(89).

A administração precisa constantemente observar, re
ver e avaliar o desempenho em todos os níveis organizacionais.
O desempenho empresarial deve conformar-se com os critérios
estabelecidos pelo planejamento. As políticas, padrões, orç~
mentos, regras, procedimentos e outros tipos de planos ger~
(85) HELLRIEGEL, Don & SLOCUM Jr., John W. Management: A Contingency~~~~~~----~~--~--~Approach. Reading,Mass., Add í.s on--Ue sLey Publ.Co., 1974. p.244.
(86) KAST, F.E. & ROSENZWEIG, J.E. Organização e Administração: Um En-
foque Sistêmico. p.522.
(87) BELLMAN, Richard. Control Theory. Scientific American, set.1964.
p ,186.
(88) KOONTZ, Harold & OiDONNELL, Cyril.
UrnaAnálise das Funções Administrativas.
Editora, 1976. p.225.
(89) FAYOL, H. Administração Industrial e Geral. p.143.

Princípios de Administração:
Sao Paulo, Livraria pioneira
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dos pelo processo de planejamento, devem proporcionar as bases
para determinar o d~sempenho eficaz da empresa.

Controle é uma função administrativa.
do processo administrativo que mede e avalia o

t o segmento
desempenho, e

toma a ação corretiva quando necessária.
Devido ã enorme complexidade e às multifacetadas

atividades da empresa, torna-se difíci I abordar o controle,
uma vez que existem muitos tipos de controles: financeiros,
contábeis, de produção, de qualidade, de inventários, de ven
das, de pessoal etc. Isto significa que muitas pessoas se in
cumbem, dentro das empresas, de tarefas relacionadas com o
acompanhamento e aval iação das atividades correntes e passa
das, comparando-as com normas e padrões desejados pela empr~
sa. Se os resultados se afastam ou se desviam das normas pre~
critas, algo deverá ser feito e, para tanto, sera necessária
alguma forma de autoridade.

A finalidade do controle é assegurar que os resulta
dos das estratégias, políticas e diretrizes (elaboradas ao n I

ve I in s t itu c io n a I ), dos p Ia nos tá t ic os (e Ia bo ra dos a o n íve I in
termediário) e dos planos operacionais, regras e procedime~
tos (e Ia bo ra dos a o n ív e I o p e ra c io n a I) s e a jus tem, ta n to q u a n to
possível, aos objetivos previamente estabelecidos. o controle
é algo universal: as atividades humanas - quaisquer que se
jam - sempre fizeram uso do controle, consciente ou
cientemente.

- A -o-drn ~ .n i s t ra ç ã o g e ra I me n te c r ia m e c a n ismos p a ra c o~

incons

t ro Ia r to dos o s a s p e c tos -po·s-s-ív e is das o p e ra ç õ e s d a organiz~
-çao. Alguns dos usos dos controles organizacionais -sao (9 O) :

- Controles podem ser usados para padronizar o de
sempenho, através de inspeções, supervisão, procedimentos es
critos ou programas de produção.

- Controles podem ser usados para proteger os bens
organizacionais de roubos,desperdícios e abusos, através de
exigªncia de registros escritos, procedimentos de auditoria e
divisão de responsabi I idades.

- Controles podem ser usados para padronizar a qu~
(90) HELLRIEGEL, D. & SLOCUM Jr., J.W. ~anagement: A Contingency Ap-
proach. p.244.
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! idade de produtos ou serviços oferecidos pela empresa, a t ra
v~s de treinHmento de pessoal, inspeç6es, controle
co de qualidade e sistemas de incentivo.

- Controles podem ser estabelecidos para I imitar a

estatísti

quantidade de autoridade que está sendo exercida pelas várias
posiç6es ou níveis organizacionais, atrav~s de descriç6es de
cargos, diretivas e políticas, regras e regulamentos e
mas de auditoria.

- Controles podem ser usados para medir e dirigir o

siste

desempenho dos empregados, at r a v e s de sistemas de ava I iação do
desempenho do pessoal, supervisão direta,
tros incluindo informação sobre produção

I

das com refugos por empregado etc.
- Controles podem ser usados como meios preventivos

vigilância e reg i~
por empregado ou pe~

para o atingimento dos objetivos da empresa, atrav~s da
culação de objetivos em um planejamento, uma vez que os

a r t i

obj~
tivos ajudam a definir o escopo apropri~do e a direção do co~
portamento dos indivíduos para o alcance dos resultados
jados.

dese

6.1. Tipos de Controle

110 objetivo básico do controle é assegurar que os
resultados das operaç6es sejam tão conformes quanto possível
aos objetivos estabelecidos. Um objetivo secundário do con
trole ~ proporcionar informação periõdica que possa tornar
pida a revisão dos objetivos"(91).

O controle depende e contribui para as outras fun

-ra

çoes administrativas, guardando estreito inter-relacionamento
com todas elas. Sem o planejamento para fixar os objetivos e
especificar as atividades, o controle não teria qualquer pr~
põsito. Sem a organização, a orientação sobre quem deve fa
zer as avaliaç6es e quem deve tomar as aç6es corretivas não
existiria. Sem a direção, todos os re la t ó r lo s de avaliação
não teriam nenhuma influência sobre o desempenho atual da ernp rese ..

(91) NEWMAN, William H. & WARREN, E.Kirby. Administraçao Avançada: Con
ceitos, Comportamentos e Práticas no Processo Administrativo. Sao Paulo,
Editora Atlas, 1980. p.463.
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Existem três diferentes tipos de controles, a saber:
- Controles de orientação: são controles destinados

a ajustar o :andamento das coisas em relação aos planos pr~
viamente estabelecidos. Os resultados são previstos e a açao
corretiva é realizada antes que a operação total seja co m p Ie
tada. Os controles de orientação são elaborados para detec
tar os desvios e variâncias em relação aos planos, a fim de
que a ação corretiva seja efetuada no decorrer da própria op~

-raçao. são controles concomitantes à operação, e se desenvol
vem a med ida que a operação va i sendo rea I izada.

- Controles por etapas: são basicamente controles
que verificam se o trabalho pode prossegui r ou nao para as
etapas seguintes. Os controles por. etapas são controles de
afirmação. f o caso do controle de qualidade por lotes de
produtos, quando estes passam de uma seção para outra dentro
da fâbrica; a aprovação legal de contratos antes de serem as
sinados; a inspeção de qualidade no recebimento da matéria-
-prima; a autorização de novos investimentos através de orç~
mentos de despesas nao previstas;
vos produtos etc.

- Controles posteriores: são controles efetuados
ap~s a ação ter sido completada. Uma vez acabado o trabalho,

testes prel iminares de no

os resultados são aval iados e comparados com o padrão
mente estabelecido. E o caso do balanço da empresa,

previa
dos con

troles orçamentârios, dos relatórios de notas escolares, dos
relatórios de produção ou de vendas realizadas, dos índices fi
nanceiros, contâbeis, de produção ou de vendas, dos índices de
rotação de estoque, de rotação de pessoal de absenteismo etc.
Os controles posteriores-são apl icados tardiamente para serem
eficazes. Correspondem a ~m atestado de óbito que aponta qual
foi a causa da morte, mas que não assegura a sua correção.

Para controlar uma t~refa, um departamento ou a pri
pria açao empresarial, podem ser necessârios os três tipos de
controles. Contudo, o controle de orientação e o qpe oferece
maiores oportunidades para efeito construtivo e imediato, no
sentido de assegurar o sucesso e evitar o fracasso.
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6.2. Controle Organizacional

O controle ao nível institucional pode também ser
denominado controle organizacional: é a fase do sistema de
decisões de cúpula que controla o desempenho e resultados da
empresa como um todo, tendo por base as informações real imen
tadoras que chegam ou do ambiente externo à empresa ou do ..

nl

vel intermediário. Estabelecidos os objetivos a
çados, e elaborados os planos para alcançá-los,

serem alcan
a função do

controle envolve a aferição das condições reais, seu confron
to com os padrões e o início de uma realimentação que possa
ser utilizada para coordenar a ação empresarial como um todo,
focal izar o rumo certo e faci I itar o alcance de um equi I íbrio
dinâmico (92).

Todas as formas de organizações sociais - e princi.
palmente as empresas - têm duas necessidades simultâneas e an
tagônicas: I iberdade e ordem. A I iberdade é bas iceme rrt e
transferid~ para as regras e regulamentos internos de contro
le e caminha para a centralização. O equilíbrio entre essas
duas necessidades simultâneas e antagônicas permite que a em
presa tenha um comportamento eficiente e inovativo, ao mesmo
tempo.

Da mesma forma como existe uma hierarquia nas ativi.
dades de planejamento, e evidente que haja uma hierarquia de
tipos de controle.

Todo sistema de controle exije,
-requisitos fundamentais (93).

no mínimo, dois -pr~

a} Controles requerem planos:

Todo controle está baseado em planos. Quanto mais
com p Ie to 5 e c Ia ro s o s p Ianos, ta n tom a is j n teg ra dos o s p Ia nos,
mais eficazes os controles. o controle apresenta o lado .i n

I'

(92) KAST, F.E. & ROSENZWEIG, J.E. Organização e Administração: Um En-
foque Sistêmico. p.535.
(93) KOONTZ, Haro1d; O'DONNELL, Cyri1 & WEIHRICH, Heinz. Management.T~
qu~o, McGraw-Hi11, Kogakusha, 1980. p.721-722.
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verso da moeda do planejamento: primeiramente o administra
dor planeja; depois, os planos passam a constituir os padrões
pelos quais a ação desejada devera ser medida. No fundo, as
técnicas de controle foram anteriormente as técnicas de plan~
jamento.

b) Controles requerem uma estrutura organizacional:

o objetivo do controle é medi r atividades e tomar a
ação para assegurar que os planos sejam cumpridos. Para tan
to, deve-se localizar na empresa onde esta a responsabilidade
para desviar-se dos planos e para tomar a ação corretiva. O
controle das atividades opera através das pessoas. Daí a ne
cessidade de uma estrutura organizacional para estabelecer,
nos diversos .. .n-,v e i s e nas diversas areas, quais pessoas ou or

tipo de controle sobre qual tipo degãos deverão efetuar qual
atividade. Quanto mais clara, mais completa e mais integrada
a estrutura organizacional, tanto mais eficaz o sistema de con
troles.

No nível institucional, são desenhados e uti I izados
sistemas de controle para medir o desempenho global da
sa. A eficiência organizacional refere-se a maneira

empr~
pela

qual os recursos de uma empresa são arranjados e aplicados.
Para operacionalizar o conceito de eficiência, e ne

cessario definir os objetivos organizacionais, medir o grau
de alcance desses objetivos em função do valor dos recursos or
ganizacionais uti I izados e conhecer todos os arranjos alterna
tivos possíveis desses recursos.

A eficiência é geralmente medida através da razão de
saídas (retornos, benefícios, produtos ou resultados) sobre·'
as entradas (custos, esforcos, insumos).

Existem três razões basicas para a existência
,/

de
controle sobre o desempenho global da empresa (94)

- O planejamento estratégico é a p l lca v e l a empresa
como uma total idade no sentido de alcançar objetivos empresa
riaisglobais. Para acompanhâ-lo e medi-lo, tornam-se neces
(94) KOONTZ, H; O' DONNELL, C. & WEIHRICH, H. Management. p ,784.
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sirio~ controles igualmente globais e amplos para permitir
açoes corretivas por oarte da direção da empresa.

- Na medida que ocorre descentral ização da autori
dacle - especialmente nos departamentos ou divisões por prod~
to ou por local ização geogrifica - as unidades passam a ser
semi-autônomas em suas operações e, principalmente, em suas
decisões locais, exigindo controles globais capazes de evi
tar o caos decorrente da completa autonomia que poderia ad
v i r.

- Controles globais permitem medir o esforço total
da empresa como um todo ou de uma area integrada ao invés de
medir simplesmente parte? dela,

Quase sempre - e isto representa uma distorção
os controles globais na empnesa são de cariter fihanceiro.
Muito embora a existência dos negócios seja justificada em
têrmos de geração de lu~ro, e o dinheiro seja cada vez mais
um recurso escasso e caro, a aval iação da eficácia de uma em
presa, quando medida apenas através do dinhei ro, nem sempre e
completa e adequada. Existem outros aspectos igualmente im
portantes na aval iação do desempenho global da empresa: seu
atendimento ~s nicessidades do ambiente externo, sua imagem
no mercado, seu potencial de recursos humanos e de conheci
mentos tecnológicos etc., que não são medidos através de ' ..

In

dices financei ros. Todavia, os controles financeiros consti
tuem os mais importantes controles do desempenho global das
empresas. As medidas financeiras permitem um denominador co
mum - o dinheiro - capaz de indicar os gastos totais incorri
dos ao alcance dos o bj e t Ivo s da empresa. Sua ênfase, todavia,
recai exclusivamente sobre recursos financeiros e trata os
demais recursos da empresa - humanos, materiais,
cos, tecnológicos etc. - dentro de uma abordagem
te financeira.

mercadológ~
• restrltamen

6.3. O Controle Organizacional do Ponto de Vista Humano

Por controle social e n t e n d ern+s e todos os meios e me
todos utilizados para induzir uma pessoa ou grupos de pe~
soas a corresponderem às expectativas de uma organização so
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cial ou da própria sociedade. As organizações sociais - e as
empresas como exemplo delas - têm condições de exercer poder
ou controle sobre as pessoas. o poder é uma condição de exe~
cer uma vontade sobre outra pessoa ou grupo de pessoas, pode~
do assim controlar o seu comportamento. o poder é legitimado
quando os indivíduos que o exercem são investidos de autorida
de. A autoridade para exercer o poder é geralmente institu
cional izada através de documentos escritos - como estatutos,
manuais de organização, descrições de cargos, circulares, car
tas etc. - devidamente publicados para conhecimento geral das
pessoas envolvidas.

O controle social pode ser também feito através de
normas, regras e regulamentos. As normas, regras e regulame~
tos Po d em se r p re sc r it ivo sou re s t r it ivos. Prescritivos,qua~
do especificam algo que as oessoas devem fazer. Restritivos,
quando especificam algo que as pessoas não devem fazer. Gru
po social é um conjunto de pessoas em interação e que compar
tilham uma consciência de membros, baseada em expectativas co
muns de desempenho.

6.3.1. Vari~veis Causais Intervenientes e Resultantes-----------------~----------------------------
Não re s ta d Li v id a a re s pe-ito da in f Iu ê n c ia das v a ri ~

veis humanas sobre os resultados finais da empresa. Uma -area
importante do controle ao nível institucional da empresa
exatamente a organização humana.

Um dos pionei ros na aval iação do desempenho

-e

humano
em termos globais - Rensis Likert propõe métodos e medidas
para que a empresa possa conhecer a qualquer momento o que ele
chama de"sistema de interação e influência". Essa aval iaçãci,
para ser objetiva, precisa ser feita através de question~rios,
entrevistas, testes e observação sistem~tica e permite à alta
administração tomar decisões de acordo com os fatos objetivos
e reais e verificar se o comportamento dos empregados está de
acordo com as expectativas, melhorando ou piorando em relação
a determinados padrões. Likert aponta três tipos de variáveis:
as causais, as intervenientes e as resultantes (95).

(95) LlKERT, Rensis. Novos Padrões de Administração. são Paulo, Livra
ria Pioneira Editora, 1971.
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As variáveis causais -sao as variáveis administrati
vas determinadas através das decisões da empresa.

Variáveis Variáveis Var iáve is
Causais Intervenientes Resultantes

• Estrutura • Percepções
organizacional • Atitudes

• Filosofias • Motivações Produtividadepol íticas •e
,=J ~administrativas • Expectativas ,--V • Custos

• Planos e • Capacidades e • Lucro
controles habil idades

• Estilo de • Comunicações e in-
Iide rança teração social

\.

Figura 25 - O modelo de Organização Humana Segundo Likert

As variáveis intervenientes são os pr6prios empreg~
dos, com suas atitudes, percepções, motivações, capacidades e
habi I idades, comunicações, interação social, lealdade, deci
-soes pessoaisetc.

As variáveis intervenientes são profundamente in
fluenciadas pelas variáveis causais e interferem nas variáveis
de resultado final.

Há uma porção de medidas orientadas para o comporta
mento organizacional com a finalidade de avaliar o desempenho
da empresa através de outros aspectos que não sejam financei
ros. Negandhi sugere as seguintes medidas para aval iar o de
sem p e n ho em p re sa r ia I 'do po n to de. v is ta hum a n o (96) .

- Capacidade de administração de atrair uma força de trabalho
de alto nível.

- Moral dos empregados e grau de satisfação no trabalho.
- Rotação de pessoal e absenteismo.
- Relações interpessoais nas diversas unidades da empresa.
- Relações departamentais dentro da empresa.
- Percepção dos executivos a respeito dos objetivos globais

(96) NEGANDHI, Anant R. A Model for Analysing Organizations in Cross-Cul
tural Settings. In:___ Modern Organizational Theory: Contextual, Envi~
ronmental, and Socio-Cultural Variables. Center for Business and Economic
Research, The Kent State University, Pres., 1973. p.298-299.
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da empresa.
- Utilização adequada da força de trabalho de alto nível.
- Eficácia organizacional em adaptar-se ao ambiente externo.

Para muitos empregados, os controles constituem
meios atrav~s dos quai~ a empresa procura determinar as recom
pensas e as punições ou então ajustar o comportamento das pe~
soas as suas exigências e interesses. O controle pode ter im
pl icações emocionais e motivacionais que poderão levar a con
sequências funcionais e disfuncionais. Muitas vezes, os con
troles são percebidos como restrições: empregados podem deso
bedecer a regras de segurança sem se conscientizar de que elas
são necessárias ~ sua pr6pria proteção contra acidentes indus
triais. E essa perspectiva Iimitada das pessoas pode provocar
problemas. Um supervisor de uma pequena seção pode concen
trar-se unicamente nos objetivos de sua subunidade ignorando
completamente os objetivos mais amplos da empresa. Existem ca
sos em que o empregado chega a falsificar registros e dados
de produção para melhorar os resultados de sua seçao sem sa
ber o problema que isto causará ~ empresa.

Kast e Rosenzweig (97) sal ientam que, ao nível ins
titucional da empresa, um importante instrumento de controle
sera a criação de um sistema de valores razoavelmente coeren
te. Para tanto, a empresa precisa integrar adequadamente o
seu pessoal em seu sistema de políticas e diretrizes, de re
gras e regulamentos etc., de modo a levar todas as pessoas a
pensar e a agi r de uma forma razoável aos seus interesses.

As organizações reclamam certo grau de conformidade,
quanto a integração de atividades diversificadas. t função
do controle fazer com que se produza a conformidade aos requi
sitos da organização e que se consiga chegar ~s suas final ida
des últimas.

A função de controle tem por finalidade mantero sis
tema dentro de I imites permissíveis - isto ~, manter um equi
I íbrio dinâmico - e apresentar as variações como aceitáveis ou
( 9 7) KAST, F. E. & ROSENZWEG, J. E . Organi zação e Admini str ação: Um Enf o
que Sistêmico. p.540.
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inaceitáveis. Tannenbaum expõe algumas conclusões acerca ·do
impacto dos controles sobre os indivíduos (98):

O co n t ro Ie tem im p I ic a ç õ e s ra c io n a is e sim bó Iica s.
o controle diz o que o indivíduo pode ou não fazer, e demons
tra a importância que ele tem na organização e seu grau de I i
berdade dentro dela.

- Muitas pessoas preferem exercer controle sobre si
mesmas e sobr~ o que as cerca. As pessoas experimentam maior
satisfação quando podem exercer autocontrole.

- Quando uma pessoa pode exercer controle, ela ten
de a identificar-se e a voltar-se mais para os objetivos em
presariais.

- As pessoas incapazes de exercer controle tendem a
ser menos satisfeitas com seu trabalho·e a serem apáticas e
a l ienadas. Tais pessoas carecem de envolvimento pessoal.

As pessoas que exercem controle podem aceitar me
lhor o controle sobre si mesmas. Devido ao maior envolvimen
to e lealdade, as pessoas se submetem mais 'facilmente a con
troles adicionais.

Hicks e Gullet (99) reconhecem dois aspectos no con
trole:

- O controle pode ser mais atrativo e eficaz. Pa
drões impessoais e quantitativos não levam em conta as dife
renças individuais entre as pessoas. Os controles precisam
considerar os sentimentos e as atitudes das pessoas.

~ Formas participativas de estabelecimento de obj~
tivos que aumentam o autocontrole precisam ser utilizadas. Es
tes procedimentos melhoram os padrões de desempenho e dão uma
sensação de competência e de dignidade.

Smith e Ari salientam que o "controle se refere a
qualquer processo pelo qual uma pessoa determina ou afeta in
tencionalmente o que outra pessoa fará. Nas empresas, este
processo pode incluir aspectos formais, como formulação de p~
(98) TANNENBAlN, Arnold S. Control in Organ í aatí.ons: Individual Adjus-
tement and Organizational Performance. In: _C_o_n_t_r_o__l~~~p__O_r~g~a_n_~_·_z_a_t_i_o_n__s.
New York, ~cGraw-Hil1 Book co . , 1968. p.307-309. I

(99) HICKS, Herbert G. & GULLETT, C.Ray. The ~anagement of Organizations.
New York, ~cGraw-Hill Book Co., 1976, p.S12.
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I íticas e tomada de decisões, exercício de autoridade na im
plementação das decisões e apl icação de recompensas e sanções
para conformidade ou desvios. Ele pode também incluir meca
nismos informais e técnicas, como pressoes não-legitimadas,
discussões informais e tomada de decisão" (100).

6.4. Resumo

o controle ao nível institucional da empresa - tam
bém denominado controle estratégico - é macroorientado, envol
vendo a total idade da empresa, di recionado a longo prazo e e
genérico e sintético quanto ao seu conteudo. Nos níveis ins
titucional, intermediário e operacional, o processo de contro
le apresenta quatro fases distintas: o estabelecimento de p~
drões que deverão nortear o processo, a mensuração do desemp~
nho a ser controlado, a comparação do desempenho atual com o
desempenho esperado e a tomada de ação corretiva para ajustar
o desempenho atual ao desempenho desejado. Essas quatro fa

-ses sao interdependentes e interagentes. Existem três tipos
de controles: de orientação, por etapas e posteriores. O con
trole ao nível institucional também é denominado controle or
ganizacional e ajusta-se a certos requisitos (baseia-se em pl~
nos e requer uma estrutura organizaciona~) para avaliar e mo
nitorar o desempenho global da empresa através de controles
globais, como os resumos e relat6rios contábeis e -orçament~
rios, controles dos lucros e perdas, controles através da aná
I ise do retorno sobre o investimento etc. Do ponto de vista
humano, o controle organizacional também está voltado para o
comportamento humano dentro da empresa para obter a necessária
eficácia e eficiência. Na organização humana que provoca o

comportamento organizacional, existem variáveis causais, in
tervenientes e resultantes. Em todo processo de controle de
ve+ se levar em conta os fatores humanos face às impl icações ra
cionais e simb61 icas sobre o comportamento das pessoas.

(100) SMITH, Clagett G. & ARI, Oguz N. Organizational Control Structure
and !1emberConsensus. In: . AZUMI, Kowa & HAGE, Jerald. Organizational
Systems: A Text-Reader in~e Sociology of Organizations. Lexinton, Mass.,
D.C., Health and Company, 1972. p.493.
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A an~l ise te6rica apresen~ada permitiu descrever a
problem~tica existente dentro do contexto organizacional, fun
cional e operacional da organização hospitalar.

O enfoque organizacional e comportamental definidos
para uma organização, encaixam-se dentro do comportamento hu
mano, material e financeiro que conformam a estrutura hospit~
lar, onde são conjugadas as vari~veis administrativas de dire
ção e comportamento e dos resultados obtidos não somente a ní
vel operativo, mas também a nível de atividade gerencial e de
senvolvimento dos recursos humanos, como base
na consecuçao de resultados eficientes de uma

indis!Jens~vel
instituição pres

" -
tadora de serviços de saúde.

O hospital e uma empresa de serviços orientada para
objetivos específicos dentro do contexto socia1. Po r t a n to ç ore
cisa que seus recursos sejam direcionados com critérios admi
nistrativos, para que através da interdependência 16gica de
atividades, chegue-se à obtenção de resultados operácionais
eficientes.

A vida hospitalar desenvolve-se dentro de um contex
to de trabalho condicionado pelo ambiente externo, dadas as
circunst~ncias da função de atendimento a pacientes, que pr~
curam a solução de seus problemas de saúde, e da sociedade em
geral que exige prontidão e operação na tomada de suas deci
soes. Isto leva a entender o ambiente do hospital integrado
por vari~veis empresariais que não se diferenciam, a nao ser,
pelas pr6prias características de suas funç6es.

As funç6es que o hospital desenvolve, o comportame~
to das pessoas que mostram perante ele e a p ro b lemá t lc a deseu
sistema de autoridade, apresentam-no como um si~tema compl ic~
do e complexo para o direcionamento administrativo. Tais cir
cunst~ncias evidenciam características humanas e científicas
dimensionadas dentro do desenvolvimento administrativo, cüjas
normas e procedimentos não podem ser desconhecidas, por tra
tar-se simplesmente de uma organização, mats de car~ter social
do que da busca do lucro.

O planejamento eficiente das atividades hospitalares
sera o resultado da maneira como se implemente e administre um
sistema de informaç6es. ~ evidente que o planejamento impl~
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ca em tomar decisões acertadas por parte de quem possui ares
ponsabilidade de dirigir suas atividades, tanto desde o aspec
to cl ínico como administrativo. As características dos ele
mentos integrantes do sistema dependerão da estrutura da org~
nização e das funções adotadas para o desenvolvimento de seu
trabalho em geral. Portanto, a complexidade do sistema será,
igualmente, recorrente da complexidade do sistema a servir,
simples, porém capaz de proporcionar informação adequada para
o ambiente, tanto interno como externo, da organização. Po
de-se concluir que o sistema de informações é uma ferramenta
adequada a ser uti I izada no controle e na aval iação, tanto das
pessoas que nele trabalham, como também das características
dos pacientes e de seu desempenho global.

A observância de uma pol ítica de recursos humanos é
a base para levar a cabo a coordenação do trabalho hospitalar,
considerando que o recurso humano é o mais imoortante em qua~
quer tipo de organização e, mais ainda, dentro do hospital,
por caUsa de suas próprias características funcionais. A sua
ausência é uma das maiores doenças que detêm os hospitais de
nossos tempos, tanto privados como p ú b l icos.

Através do estudo apresenta-se uma visão clara e ob
jetiva sobre a importância de mecanismos de controle que pe~
mitem medir a eficiência do trabalho das oessoas e da eficácia
dos resultados obtidos a nível de organização, procurando vi
sual izar não somente o fator desempenho, como também corrigi r
as distorções observadas, para chegar-se ~ solução de proble
mas e não a criação de novos confl itos, como pode ocorrer nor
malmente.

A responsabi I idade do controle deve ser
entre os níveis da organização, visando ao melhor

compartida
relaciona

mento de seus componentes, ao correto di recionamento das ati
vidades e ~ oportuna tomada de decisões. Através dessa ação
conjunta será possível dimensionar os resultados operacionais
condicionados para a aval iação de qualquer tipo de organiz~
ção hospitalar.

O presente estudo serve também como ferramenta auxi
I iadora para o administrador hospitalar, levando em considera
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ção o seu conteúdo administrativo que abarca a anál ise da pr~
pria organização e as características do comportamento huma
no, descrevendo as variáveis de incidência nos conflitos de
trabalho que, dia a dia, multiplicam-se com o desenvolvimento
da ciência médica e a deteriorização da saúde da população.

A a c e it a ç ão deu m esq u em a d e a vaI ia ç ã o t ra n sfo rma-se
em um aspecto de decisão, extremamente sério para o administra
dor. Portanto, é necessário destacar que a determinação de
parâmetros exige o estabelecimento de um sistema eficiente de
informações, considerando a capacidade operativa, as necessi
dades econ3micas e administrativas e os mecanismos de contro
le requeridos.

Finalmente, pode concluir-se que uma organização do
tipo "hospital", não constitui somente o componente t e c n o l ó qj

co, onde pessoas trabalham em conformidade com as exigências
de um plano de serviço, ou em conformidade com as regras,"re
g u Iam e n tos ou p ro c e s so s v ig en te s, o u c o m I in ha s fo rm a r s d e co
municação e com comandos formais que operem de cima para bai
xo. Ele é também um sistema humano-social, cujos membros pos
suem e uti I izam o poder de racional izar, de formar opiniões,
de estabelecer relações e de tomar decisões. Nenhuma organ~
zação pode ter um plano de trabalho, por mais racional e tec
nologicamente pérfeito que seja, que possa ser executado com
eficiência, sem levar em consideração os fatores humanos
trabalho. Fundamentalmente, o hospital e, antes de mais

do
na

da, um sistema-homem, sua matéria prima é humana, seu produto
é humano, seu serviço é feito, principalmente, por mãos huma

\nas e o seu objetivo é humano, serviço prestado diretamente a
pessoas, serviço individual izado e personal izado. Este e um
dos pontos de maior significância do presente estudo.

'.
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