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Resumo: Trata-se do problema do desenvolvimento dos
projetos de investimento numa instituição hospita
lar, qualquer que seja (publica, privada, pequena
ou grande), considerando que o processo de decisão
de investimento em uma organização deste tipo, prin
cipalmente na ãrea publica, dificilmente obedece ao
.seguimento de um padrão que elucide um documental
t~cnico que permita identificar situações ·e anali
sar suas implicações s6cio e/ou econ6mic~s, predomT
nando grupos de interesses criados; ~ue entorpece~
e precipitam o comprometimento de considerãveis so
mas de dinheiro. Propõe-se a utilização de um mode
10 f1exivel, sob a responsabilidade de um grupo es
pecializado que coordene e canalize as informações
requeridas, por ser este outro fator de reJevãncia
para os projetos de investimento numa organização
hospitalar.
Palavras-Chave: Projeto de Investimento - Documen
tal Tecnico - Grupos de Interesses Modelo FlexT
vel - Grupo Especializado - Informações Requeridas -=-
Organização Ho~pttalar - etc.
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"Um projeto, de investimento e a anãlise da o po r t u n i
dade de entregar determinados recursos em troca de outrosll.Ba
seando-se neste conceito, a presente monografia pretende mos
trar a importãncia dos projetos de investimento nas organiz!
ções hospitalares de carãter publico ou privado.

A necessidade existente de um atendimento oportuno
e eficaz no campo da saude faz com que, em determinado momen
to, se tome a decisão de criar um centro hospitalar destinado
a preencher esta necessidade. Muitas vezes, essa decisão obe
dece simplesmente a interesses de carãter polltico, no caso
de hospitais publicos, ou a mal compreendidas finalidades de
lucratividade, no caso de entidades privadas. Em ambos casos,
e frequente encontrar-se uma decisão de investimento não fun
damentada nem analisada com bases tecnicas, desde o ponto de

~ -':1

vista econ5mico, sendo aqui, neste ponto de partida, onde e
radicado o ~xito ou o fracasso de uma entidade, chame-se ela
de empresa ou de hospital. Do correto planejamento e estudo
dos diferentes fatores que interv~m na decisão de investir,de
pende o retorno adequado e eqüitativo dos recursos que lrao
aplicar-se, em forma de outros, chamados lucros ou beneflcios
so cia is , const itu indo-se, pa ra isto, as fê cn icas dos 11 proj e
tos de investimento", em ferramentas de grande importãncia p!
ra o administrador hospitalar.

Como poderã apreciar-se na presente monografia, mo!
tram-se os principais aspectos relacionados aos projetos de
investimento, seus objetivos, a posição de jogo na decisão de
investir, nos custos e, especialmente, oscriterios hãsicos a
serem seguidos na tomada da decisão e no exame da viabilidade
de uma ou vãrias propostas de investimento.

~o,ultimo capltulo, pretende-se mostrar um exemplo
do que seria um~odelo flexlvel para a execução de um projeto
de investimento,.adaptãvel as circunstãncias que se
tem.

aprese~

Teria sido ideal para esta monografia, elaborar em
tod~s os seus detalhes e levar â prãtica, um projeto de inve!
timento correto, 'para poder dimensionar a importãncia do mod!
10. Para isto, logicame~te, precisa-se de uma cursividade to



03.

tal e disponibilidade das info~mações correspondentes, como
tamb~m do tempo que este tipo de trabalho demanda: nenhum
destes fatores estão ao alcance.

A monografia aqui a~resentada quer, al~m disso, des
tacar a import~ncia de que a decisão de investir na ârea hos
pitalar, deve ser corretamente dimensionada e analisada e que
a utilização de t~cnicas e m~todos econômicos e financeiros
aplicados â ârea empresarial, podem e ~e~'em ser adaptados p!
ra lograr que a correta administração dos centros hospital!
res permita cumprir a finalidade que a sociedade deles espera.

\--,
I .
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1 - GENERALIDADES

Uma das definições, ma is conhécidas (1), de um proj~
to de investimento~: "O conjunto de antecedentes que permi
tem julgar as vantagens e desvantagens que apresenta a aloca
ção àe recursos econômicos a um centro ou unidade produtora,
onde serão transformados em determinados bens ou serviços.

Um pro j e to, como diz Co1bert (~), ~"a de fin ição de
um objetivo". Portanto, administrar, com base naquela ferra
menta valiosa do planejamento que ~ o projeto, ~ definir os
objetivos e criar t~cnicas administrativas baseadas neles. [
indispensâvel, tamb~m, o estabelecimento de crit~rios claros
p~ra a determinação de prioridades na alocação de recursos a
um determinado projeto.

Na instituição hospitalar, o projeto de investimen
,

to e fundamentado na determinação dos objetivos pr6prios da
âr-e a ,.'na viabilidade da sua ejecução, tanto do ponto de vista
social e econômico, quanto da correta administração dos recur
sos e tarefas determinadas para a sua execuçao .

Trata-se, portanto, de considerar a organização hos
pitalar, pfiblica ou privada, pequena ou grande, como uma ent!
dade que atrav~s de seus projetos de investimento, procura as
melhores soluções para que possam partir e ~hegar a uma m~ta,
.com base numa perfeita coerência de objetivos.

Os proje~os de investimento numa instituição hospi
talar tem como objetivo fundamental, orientar um investimento
para atividades estrat~gicas que provoquem, no menor espaço
de tempo possTvel, um aumento do patrimônio hospitalar, sendo
preciso considerar tamb~moutros aspectos, tais como os efei
tos produzidos na folha de pagamento e no orçamento do inves
timento. Cada projeto de investimento, de acordo. com suas ca
racterTsticas especiais, terâ uma consequência de maior Oll me
nor incidência em um ou outro aspecto organizacional.
(1) ~ELNICK, Julio. Manual de Projetos de Desenvolvimento Econ3mico. Na
ções Unidas. Tradução de Ciema de Oliveira Silva. Rio de Janeiro, Edito
ra Unilivros Cultural, 1981. p.9.
(2) BOITEUX, Colbcrt de Maria. Administração de Projetos. Rio de Janei
ro, Editora Livros Técnicos e Cientdícos S.A., 1982. p.95.
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2 - CONTRIBUIÇAO DOS PROJETOS DE INVESTIMENTO NA INSTITUIÇAO
HOSPITALAR

A contribuição dos projetos de investimento na in~
tituição hospitalar se traduz, em ~ltima instincia, em maior
bem-estar para ela mesma e para a comunidade. Este enfoque ~
o seguinte:

Investimento
Neces~ãrio [

-~.CapitalRecursos Humanos
Infraestrutura
Organização

Custo do Capital
a InvestirProjeto de

Investimento Risco e Incerteza

Beneficios Esperados {

- Quantidade
- Diversidade
- Qualidade
- Prazos

Figura 1 - Coerência com os Objetivos da Organização Hospitalar

A instituição hospitalar deve contar com recursos hu
manos que sejam meios efetivos para solucionar sua problemãtl
ca no campo econômico-administrativo.

A conscientização do pessoal t~cnico e profissional
pode perfeitamente. levar a que essas ãreas se encarreguem do
progresso institucional, atrav~s da busca e efetivação de no
vos projetos de investimento, cujos resultados sejam um verd~
deiro apoio ã gestão social que desempenham.

.'\

\',
\. j

\;,
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3 - OBJETIVOS DA AREA HOSPITALAR

A estrutura de objetivos de uma entidade e a que es
.tabelece uma base de relação entre esta organização e seu am
biente.

Uma organização hospitalar nao busca um so objetivo,
pois precisa satisfazer muitas exig~ncias ·que lhe sao impo!
tas,-'nãosoment0 pelo meio ambiente externo, como tambem p!
los· seus participantes. Os objetivos, neste campo, como em
qualquer outra entidade, são mfiltiplos~ din~micos e em contl
nua evolução. [com ba~e nesses objetivos que devem ser rea
lizados os projetos de investimento. Cada um dos passos da
dos ate a sua ejecução permitirão medir a efici~ncia da org~
nização. Se for apresentado um desdobramento dos objetivos e
se cada um dos passos não e ejecutado com total coerência, as
ações e resultados desviar-se-ão de qualquer determinação de
eficiência e efetividade na correspondente instituição.

..~, .., ~,
,

~~
~
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4 - DETERMINAÇAO DOS OBJETIVOS DE UM PROJETO DE
EM UMA INSTITUIÇAO HOSPITALAR

INVESTIMENTO

Os objetivos de um projeto de investimento em uma
entidade hospitalar são equivalentes as metas ou quotas a se
rem alcançadas pela mesma entidade num determinado perlodo.

Um projeto de investimento dever~ determinar exata
mente seus objeLivos aplicados â ~rea hospitalar. A credibi
lid~de de que os serviços que são prestados aos pacientes são
bons, e não tendo outro objetivo de desenvolvimento e/ou cres
cimento, provocar~ como resultado um estacionamento com se
rios indlcios de que sua situação na ãrca est~ decrescendo.

A administração hospitalar encontra dificuldades qua~
do os objetivos não estão claramente visualizados no projeto
a empreender. A clara determinação dos objetivos perseguidos
na realização de "Xll projetos, começaria por definir o lavor
social a realizar pela organização, seja sua natuteza p~blica
ou privada, devendo considerar primordialmente os interesses
e as necessidades "dos pacientes aos quais dirige sua atenção.

A fixação de objetivos, de acordo com as areas crl
ticas de responsabilidade, assegura a obtenção de resultados
equilibrados. Destarte, poderia se obter um apoio das segui~
tes medidas:
- Identificação das oportunidades e problemas;
- Determinação de um a tr~s objetivos b~sicos, levando em con

ta sua integração com os objetivos prEprios da. entidade;
Apoio de objetivos secund~rios, para que atrav~s dos mesmos
possa existir a oportunidade de uma realizaçã6" adicional,
al~m das metas primãrias;

- Segurança de que o projeto abranja a maior parte dos objeti
vos da organização;

- Quantificação dos otjetivos do projeto, sempre que posslvel,
em numero, por ser a melhor maneira de mensurã-los;

- Fixação de prazos para o perlodo de realização dos objetivos
do projeto coincidindo com a alocação de um devido orçame~
to.

Na identificação das oportunidades e dos problemas
mais importantes em todas as ~reas de responsabilidade, deve
levar-se em consideração!
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- aumento da p~odução de serviços;
- utilização do equipamento e das âreas deiaproveitadas;
- redução de custos (perdas desnecessã~ias ou por falta de '

controle, renovação de pessoal, ausências, tempo de treina
mento, horas extras, tempo ocioso, manutenção e reparaçoes,
excesso de licenças e incapacidade);

- redução do numero de queixas dos empregados;
- redução do nUJT,2 ro de queixas por parte dos p ac ientes ;

obtenção de sugestões para melhorar os m~todos e procedime~
tos;
redução do numero de reivindicações e correções;

Raymond O Loen (3) oferece uma lista de controle,que
constitui uma grande ajuda na determinação dos objetivos.

:r' ' . ,. . ~..

Clientela
, Mãquinas

~EqUipamento
~Elementos e ~ateriais

"~Dinheiro
~M~todos e Têcnicas

Administração
Instalações
Localização

QUEM
O QUE
ONDE
QUANDO
QUAL
POR QUE
COMO

QUEM, O QUE, ONDE, QUANDO, QUAL, POR QUE, COMO,cons
tituem palavras-chave 'para reconhecer onde estã~ as oportuni
dades e problemas de maior interesse.

Fi~u~a 3- Lista de Controle

(3) o LOEN, Raymond. Administração Eficaz. Tradução de Edmond George.
Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1980. p.56.
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5 - O HOSPITAL E SEUS OBJETIVOS

O hospital ~ uma unidade social que busca alcançar
seus objetivos especificos. A razão de sua existência e ser
vir a esses objetivos, sendo os mesmos uma meta que se deseja
alcançar.

Etzioni (4) menciona que os objetivos de uma entida
de tem muitas funções. Num hospital pod~ verificar-se uma am
pla e clara aplicação destas funções da seguinte maneira:
- Os objetivos indicam uma orientação, ao se apresentar uma

situação futura, que a organização procura seguir estabele
cendo linhas de atuação para os participantes.

- Os objetivos constituem uma fonte de legitimidade que justi
fica as atividades e a existência da organização.

- Os objetivos servem como padrões, atrav~s dos quais os pa!
ticipantes e os alheios ã entidade podem comparar e avaliar
o êxito da mesma, isto ~, sua eficiência e o seu rendimento.

- Os objetivos servem como unidade de medida para verificar e
comparar a produtividade da organização, tanto de suas de
pendências como de seus participantes.

Isto posto, permite deduzir que o hospital, num pro
cesso dinâmico, estabelece seus objetivos apos um processo de
interação com o ambiente no qual irâ desenvolver-se.

A s~rie de exigências que o meio ambiente apresent!
ra estarão resolvidas com a previa fixação dos objetivos.

Charles Perrow (5) faz referência a cinco amplas C!
tegorias de objetivos organizacionais, que sem duvida a lq uma,
sao de fâcil aplicação numa instituição hospitalar.

5.1 - Objetivos da Sociedade

Os objetivos da sociedade se referem a plena reali
zação de suas necessidades. Neste sentido, os objetivos rela
tivos a qualqu~r organização hospitalar identificam-se plen!

(4) AMITAI, Etzioni. Organizações Hodernas. são Paulo, Editora Pionei
ra, 1967. p.13-35.
(5) PERROh1,Charles. Análise Organizacional: Um Enfoque Sociológico
são Paulo, Editora Atlas, 1976. p.167-168.
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mente, visto que a realização das necessidades de serviços de
saude ê um fator de relevância na sociedade e compete a essa
organização o cumprimento cabal desse objetivo, parte dos mGl
tiplos objetivos sociais.

5.2 - Objetivos de Produção

Os obj2tivos de produção sao definidos em função do
consumidor e do usuârio. Dentro dos serviços de sa~de o oa
ciente ê um usuãrio que requer, e exige, a realização de suas
necessidades e de suas expectativas, atraves de uma
atenção medico-hospitalar.

correta

5.3.~ Objetivos do Sistema

Os objetivos do sistema estão relacionados com a ma
neira pela qual o sistema funciona independentemente dos servi
ços ou bens que produz ou dos objetivos dal resultantes: -o en
fase no rendimento, crescimento e estabilidade da organização.
Este crescimento e a estabilidade no hospital permitem, alem
de uma õtima prestação de serviços, uma consequente repercusão
positiva para os pacientes, convertindo-se numa arma de gra~
de utilidade para a sociedade, na defesa de qualquer condicio
.nante maléfico que possa se ap~esentar. Se existe tal ~nfase
nos rendiméntos a obter, especialmente no caso de uma institui
çao privada, sua incid~ncia traduzir-se-â em renovaç6es, melhQ
rias e incrementos da tecnologia, que ainda que aolicados num

I . :,"

setor privilegiado, subsanam parte da dol~ncia iócial.

5.4 - Objetivos de Produtos

Os o~jetiv~s de produtos sao relativos ãs caracterls
ticas dos bens ou serviços prestados pela organização, com en
fase na quantidade, qualidade, variedade, caracterlsticas, dis
ponibilidade, especialidade e inovação dos serviços.

Induvitavelmente, uma organização ho~pitalar fixarâ
este como um de seus objetivos, jâ que o ~nfase visando ao per
feccionismo, no que se refere a prestação de seus serviços, e
de importância relevante.
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5.5 - Objetivos Derivados

Os objetivos derivados visam ã utilização do poder·
que a entidade adquirir atrav~s do alcance de outros objeti
vos, metas pollticas, econ6micas, serviços comunitârio~, .ma
neiras de influenciar a ârea da saude.

As organizações podem criar poder para influenciar
o ambiente interno e externo e utilizam esse poderindepende~
temente dos objetivos do sistema e dos serviços que prestam.

O poder adquirido por uma organização, visando ao
seu p res t iq i o , baseado na qual idade e absorção dos serviços ne
cessârios a uma comunidade, ~. um objetivo derivado pr6prio de
uma entidade hospitalar.

Têm tambem aplicação imediata numa entidade hospit~
lar, ns objetivos .naturais de qualquer organização, especif!
cados por Kohn (6), sendo eles:
- Proporcionar a realização das necessidades e serviços de sau

de;
- Proporcionar o emprego produtivo de todos os fatores que in

tervêm: para produzir um serviço, como numa entidade hosp!
talar, são necessârios certos recursos que devem ser reuni
dos, integrados e utilizados; uma boa aplicação destes re
cursos gerarâ serviços que, de uma ou outra forma, intenta
rão otimizar os beneficios recebidos pelos pacientes;

- Aumentar o bem-estar da sociedade atraves do uso econ6mico
dos fatores integrados; na medida em que se produzem servi
ços essenciais, a organização procura tornar-se um mecanis
mo que tende a melhorar o bem-estar geral da sóciedade;

- Proporcionar um retorno justo aos fatores de entrada: a so
ciedade espera que a entidade proporcione uma retribu~ção
conveniente para a contribuição de cada fator do processo
produtivo; salârio~ justos devolverão serviços 6timos, re
torno para o capital investido no caso de entidades publ!
cas, beneflcio social etc.

(6) KOHN,Mervin. Dinamic Managing: Principles,
Nen l o Pa rk , CaL, , Cummings Publishing Company, 1977.

Process,
p.1-3.

Practice .
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Desta maneira, o hospital nao procura um so objeti
-vo, visto que e preciso satisfazer uma enorme quantidade de

requisitos e exig~ncias que lhe são im~ostos, não somente p~
10 ambiente como tamb~m pelos seus participantes .

.Os objetivos na irea hospitalar servem, portanto,co
mo estimulantes ao esboço de uma s~rie irifin'da de estrat~
gias, p~anos, polTticas, regras, procedimentbs e ações que l~
vam necessariamente i realização de "XII projetos de investi
mento,cujos resultados, comparados 'com os objetivos, permiti
rão uma avaliação da efici~ncia da organização hospitalar.
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6 - SUCESSO DE UM PROJETO DE INVESTIMENTO

O sucesso de um projeto de investimento, _aplic~vel
a uma entidade hospitalar, depende, em grande parte, de sua
coer~ncia com os objetivos pr5prios desta. Se não existe tal
compatibilidade, as ações a emrreender não contarão com o su
f i c i en t e respaldo t.é cn i co , ou talvez econômico, para a sua con
secução e os resultados obtidos não incidirão em beneflcio do
desenvolvimento da organização.

A elaboração de um projeto de investimento e uma fa
se, a qual consiste na preparação de um documento que indica
as ações que devem ser desenvolvidas, tendo como- origem uma
necessidade bem determinada e que servir~ como meta a ser al
cançada.

Uma tecnica de integração dos projetos de investi
mento com os objetivos de uma organização hospitalar, poderia
ser a seguinte: conhecidas as diretrizes da administração,d~
ve proceder-se, -imediatamente, ã identificação das necessida
des e ã qualificação e quantificação dos objetivos.

Estas operações são fe-itas sob a influ~ncia de duas
forças opostas: os recursos e as restrições de todos os ti
pos (flsicos, econômicos, sociais etc.).

Um diagnóstico preliminar, realizado atraves de uma
avaliação de posslveis alternativas, que forneça antecipad!
mente uma visão superficial dos resultados com seus conseque~
tes beneflcios e repercussões negativas, permite decidir se
deve-se continuar ou abandonar a ideia.

Optando-se pelo prosseguimento, primeiramente, rea
lizar-se-~ a identificação do sistema, cujo ponto central e a
criatividade; isto e, partindo de um esquema geral de proj~
tos, seguindo um modelo racional que permita visualizar ele
mentos, tais como, clientela, tecnologia (processo), economia,
organiza~ão, engenharia e metodos de avaliação, obter-se-ã6
os resultados perseguidos.

[ conveniente anotar que, na maioria dos casos,qual
quer organização -que solicite- a elaboração ~e um projeto, por
mais que se proponha proporcionar todos os elementos necessa
rios, a realidade e que a equipe que dever~ realizâ-lo deve
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levantar grande parte, dos dados necessãrios. Isto pode ser
demonstrado no esquema a seguir dado por Colbert (7) e que o
chama de "Sistemograma da Elaboração de um Projetol!,

I Diretri zes I
I

Identificacão das NecessidadesI Recursos I " Qualifica~ão e Quantificação iRestrições Idos Objetivos 14-
I

Diagnóstico
Preliminar

I Abandono ~ I
II Identifi ca.ção do Sistema I

1 I ,-
Levantamento de Dados I Informações Solicitadas

pelo Projetista Extrações Desejadas ã Organização
r1i (saldas),

-----------'I
I Processos Alternativos
I

_.

I
I I Mercado L .•1 Organização II ,.. 1 1 I
I

I

I I Criativ,idade I Engenhari a I rr-I Tecnologia
I
I 'r"t,

I Economia I J Avaliação InternaI
I I~
I - J,.
I
t Insumos Necessãrios---------- (entradas)

J..

Projeto de Viabilida~
'. J.

Avaliação Externa pelo '"
Orçamento

Agente Financeiro Programa

*,I Projeto de Execução ]
Figura 3 - Sistemograma da Elaboração de um Projeto

(7) BOITEUX, Colbert de Maria. Administraç~o de Projetos. p.3.
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Um pr oce s so. bem éonduzi do permi te que, através de
um perfeito conhecimento dos objetivos desejados, se determi
nem os insumos que conduzirão ao delineamento, execução e co~
trole de um projeto de investimento numa instituição hospit~
lar,que sera por sua vez, o elemento decisório de: "Se é con
ve n ie n t e ou não in v e s t ir ,I •



CAPITULO 11

O PAPEL DO PROJETO NA DECISAO DE INVESTIR



18.

1 - GENERALIDADES

Colbert (8) define o cro j e t o , t amb em , como "Um docu
mento que cont~msomente proposições te6ricas. Nele são ac~
mulados nfimeros que tentam provar sua viabilidade t~cnica,ecQ
nômica e financeira". Tal documento serve de base quando se
adota uma decisão de investir um montante de capital em dete!
minada iniciativa ou quando existem d e t.evm i nad a s necessidades
que obrigam a optar por essa. Acolhe-se, então, de uma ou ou
tra forma, uma hip6tese sobre o desenvolvimento econômico da
organização hospitalar correspondente. Esta hip6tese deve ser
analisada e formulada da maneira mais t~cnica possrvel, utili
z~ndo um m~todo que, al~m de apresentar uma apreciação geral
do conjunto sobre o panorama organizacional, contribua para a
percepção clara de que a id~ia a realizar ou a investir, ~ com
patlvel com a gestão hospitalar e servirã como instrumento de
apoio a seu progresso s6cio-econômico.

O simples conhecimento ou estimativa dos custos em
que se incorrerâ, não ~ uma determinação aconselhãvel para a
execução ou não de tal ou qual projeto. r necessãrio um de
senvolvimento amplo e profundo de um esquema que, a partir da
identificação de uma situação e de suas necessidades, analise
profunda e cuidadosamente todas as implica~ões a que tenha
lugar, tanto no campo econômico c6mo no social (capital, re
cursos humanos, infraestrutura, organização etc.).

Chega-se assim, ã conclusão geral que define a acei
tação ou hão do que se chama projeto, atrav~s da anãlise d~
sua viabilidade, que neste caso não se define unicamente pelo
custo da oportunidade que represente e sim pelo significado
implrcito dado de uma relação benefrcio/custo.

Quanto melhor delineado seja o estudo, menor sera o
risco de falência ou de incorrer em custos sociais desnecessã
rios, aos que se chega logo apEs uma iniciativa mal avaliada.

A es~rutura econômica de uma organização hospitalar
define, em nfimero e em preferência, as alternativas de inves
timento. Para obter as melhores não basta a simples intuição

(8) BOITEUX, Colbert de Maria. Administraçio de Projetos. p.17.
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nu o crit~rio pessoal. de seus integrantes, ~ necessâria a pr!
paração e apresentação adequada dos projetos para que se dê
lugar a uma anâlise efetiva que permita determinar a melhor
alternativa de investimento.

Um projeto de investimento permite dispor dos ante
cedentes necessârios â justificativa de uma decisão de inves
tir, traduzindo-a em termos concretos e evitando â sua vez,um
protecionismo indevido.

Um projeto de investimento; bem estudado, pode con!
tituir um estfmulo valioso para a canalização adequad~ da p~
lftica econ6mica existente numa determinada instituição hospi
talar, facilitando, tamb~m, a formação de economias e a mobi
lização de capital entre as diversas unidades de serviço.
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2 - DECISOES DE INVESTIMENTO NUM HOSPITAL

Assim como o indivTduo, uma organização hospitalar
tem que enfrentar decisões fundamentais de investir, tais co
mo:

onde investir fundos e quais as quantidades;
- onde distribuir-os remanentes;
- onde encontrar os fundos e em que montlntes.

O hospital tem diversas oportunidades de financiamen
to e de investimento, porém, para distribuir os remanentes,tra
tando-se de uma entidade pijblica, existem certos limitantes de
ordem legal, enquanto que uma organização privada conta com
mais liberdade para estas decisões, acontecendo o mesmo com
"onde encontrar os fundos e em que montantes".

Por isso é necessãrio insistir na importância de uma
boa tomada de decisões de investimento, através do correto
planejamento e desenvolvimento de um projeto. A projeção de
uma org~nização hospital'ar a um futuro incerto,num contexto
inestãvel e de acelerada mudança como é o dos paTses em de
senvolvimento, í ncreme n t a o risco organizacional e financeiro.

De acordo com Howard J.Berman e Lewis E.Weeck (9):
\I Os hos p ita is são I~ec urso s v ita is para a com uni d a de': C om o
tais, devem ser administrados em benefTcio dela. Portanto,no
caso de um hospital, o objetivo da administração deveria ser
o de prover a comuridade com os serviços de que ela necessita,
ao melhor nTvel de qualidade e ao menor custo possTvel.

Es te ob je t iv o in c 1u i não som e n te o o b j e t iv o de igual
dade de despesa e receita, pois t hospital deve continuar a
existir para prestar serviços ã comunidade, como também vai
além disso". Na verdade, o custo não é o iini co fator que de
ve ser considerado nas decisões de investimento n9s hospitais.
As necessidades da comunidade, o nTvel de qualidade e a cap~
cidade da organização de executar as vãrias alternativas de
investimento, ~evem ser ponderadas no processo decis6ri,o. Pa
ra que a administração possa tomar uma decisão sãbia e impa!

(9) BERHAN, Howard J. & HEEKS, Lewis E. Administração Financeira de Hos
pitais. Tradução de Katherine Harie e Jos~ Kretic. Sao Paulo, Livraria
Pioneira, 1979. p.S.
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cial, deve estar plenamente ciente das implicações de capital,
recursos humanos, materiais, infraestrutura, organização etc.,
das diferentes alternativas. Este conhecimento pode ser obti
do somente atrav~s do uso das t~cnicas utilizadas no desenvol
vimento lógico de um projeto.

Finalmente, ê ne ce s sà r io , segundo James S. Portefield
(10), um criterio de escolha entre as ap1icações alternativas
de fundos, que consista do método de medição dessas aplic~
çoes, para que,ao ser utilizado, dirija a unidade econ6mica a
seus objetivos.

(10) PORTEFIELD, James s. Decis~es de Investimento e Custo de Capitá1
Tradução de Na'rio Rodrigues -:-----sãOPãüTo, Edi tora At las, 1976. p. 27 •
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3 - ELEMENTOS B~SICOS. DE UM PROJETO DE INVESTIMENTO

O seguinte esquema de apresentação de um projeto de
investimento, não pretende estabelecer uma norma ~nica e sim
sugerir uma pauta de referência. Serve tanto para organizar
os primeiros estudos, como para comprovar o não esquecimento
de temas de importância. A estrutura, de carãter geral, terã
que adaptar-se a cada caso, segundo o tipo de projeto de que
se trate e as circunstâncias objetivas do estudo. Compreende
vãrios raciocinios de diferentes autores após ter-se conside
rado o essencial para a apresentação de um modelo que seja fle
xi ve 1 e d e fã c i l a com o da çã o, q ua 1que r que se j a a c irc uns tâ nc ia
exigida pelo estudo.

3.1 - Aspectos a Considerar

Uma alternativa de investimento deve ser analisada
considerando os aspectos mais importantes, detalhados a se
guir.

3.1.1 - ~~E~Ç.!Q~_~~Q~ª~i~Q~ (11):
a) Mercado:

Referem-se aos elementos proporcionados pela anãli
se de mercado e que determinam, de uma ou de outra forma, com
carãter fundamental, muitas das caracteristicas do projeto. r
um dos aspectos a ser estudado prioritariamente, dada a qua~
tificação da demanda, o preço de venda, os canais de distri
buição, e a forma de estoques nesses canais, descontos, esta
do da oferta atual, projeções dos seiviços etc. No caso do
hospital, podecidentificar-se demanda com as necessidades ou
requerimentos e.Dferta com produtores de serviços.

b) Localização:
Estabelecidas as necessidades, isto e, justificado

° objetivo do projeto, e dada a sua quantificação atual ou fu
tura, dever-se-ãbuscar e indicar o local ideal para a situa

(l1) \~OILER, Samsão & MATHIAS, Hashington Franco. Proj etos. são Paulo,
Editora Atlas, 1983. p.35.
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çao da alternativa de investimento. Al~m de analisar a disp~
nibilidade local, a escolha da localização dependerã de dive~
sos fatores: mercado (demanda e oferta), escala pretendida,
considerações técnicas etc.

c) Escala:
A escala (tamanho), ou seja a magnitude do projeto,

vai depender do estudo do mercado, da localização, dos aspe~
tos técnicos e das considerações de engenharia. A existência
de economias de escala pode ser um fatpr determinante na esco
lha da capacidade de produção.

3.1.2 - 0~~~~!2~_r~~Q!~9~
Os aspectos técnicos (engenharia do projeto) envol

vem as considerações referentes â seleção entre os diferentes
processos de produção; â engenharia do projeto, ao arranjo fi
sico dos equipamentos no hospital etc. No caso em que a oQ
ção tecnológica não seja tão clara e não existindo consenso
na melhor alternativa pira o processo e/ou os provedores de
equipamentos, serã necessãrio complementar a anãlise do proj!
to propriamente dito, com a anãlise da avaliação e p r e.vi são
tecnológica, para que se possa seleciona~ a melhor opção.

Definida a operacionalidade do processo, os aspe~
tos técnicos passam a sofrer um tratamento econômico e/ou fi
nanceiro dentro da própria estrutura do projeto. Os elemen
tos da parte técnica são muito importantes para definir os in
sumos, rendimentos etc., sendo a base da elaboração dos crono
gramas e das projeções dos resultados.

3.1.3 - l~~~~!ilE~~!Q~(12)

O projeto exige a consideração (quantificação) do
investimento nos ativos fixos e no capital de tra~alho.

3.1.4 - ºrç~~~~!Q_2~_º~~~~~~~_~_8~~~i!~~
O orçamento de despesas e receitas e a organização

dos dados para ·avaliação refere-se ao cãlculo de ingressos e
egressos do funcionamento da unidade, objeto do estudo (fluxo
de caixa), incluindo ordenadamente aqueles antecedentes nece~
(12) l'1ELNICK, Julio. Manual de Projetos de Desenvolvimento Econômico. p.
16 e 17.
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s~rios ~ avaliação do.proj~to, desde o orçamento e disponibl
lidade de mão-de-obra, atê a incid~ncia que terão sobre o or
çamento previsto, as variações na percentagem da capacidade
instalada e realmente aproveitada, no custo do serviço.

3.1.5 - ~~~~~!º~_~iQ~Q~~irº~(13)
Nesta parte ê importante determinar:

a) Composição do Capital:
Este aspecto recolhe anãlises das diferentes opçoes

existentes para compor o capital a ser investido no projeto.
Isto ê, o que se procura ê determinar a composição de capital
pr~prio e de terceiros. As projeções contemplarão a restitui
ç à o e/ou remuneração do capi ta 1 a 1hei o. Por outro 1ad o , o cus
to do capital ê um elemento importante a ser considerado na
an~lise do projeto.

b) Financiamentos:
Representa a an â l i se das alternativas de emprêstimo,

procurando determinar entre as fontes disponTveis,aquelas que
apresentam maior conveni~ncia ou otimizam a rentabilidade do
projeto. O volume de capital emprestado ~ de relevância para
determinar o total de investimEnto a ser feito em certo proj~
to, assim como o cronograma de desembolsos dos recursos, ou
seja, o prazo de implantação do projeto.

c) Capital de Trabalho:
A anãlise das fontes e aplicações do dinheiro em 9!

ro permitir~ que se determine o capital de giro próprio. Es
te, sendo um investimento a ser feito, deverâ ser incluTdo nos
desembolsos do projeto.

3 . 1 . 6' ..-~ ~ !2~ Ç.!º~_~~I]] i~i~!!:ª !i~º~ (1 4 )

Estes aspectos abrangem a estrutura organizacional
que serâ necessâria para a implantação e para a operaçao do
projeto. O custo destas estruturas serâ alocado ao projeto,
no caso do custo operacional e no caso do custo de implant!
(13) \VOILER, Samsao & ::1ATHIAS,Hashington Franco. Projetos. p.36 e 38.

(14) NELNICK, Julio. Manual de Projetos de Desenvolvimento. p.l6
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çao. Outro fator de interesse ê o treinamento das pessoas que
irão compor os quadros de implantação do projeto no hospital ~
na sua fase de' operaçao.

t importante não deixar dé relacionar no estudo, as
exig~ncias legais e/ou incentivos fornecidos pelo governo a
nivel Estadual, Federal ou Municipal (impostos, incentivos fis
cais dependendo da ãrea a ser desenvolvida etc.).

Os aspectos juridicos do projeto apresentam uma re
lação indireta com o mesmo. Isto~, a incid~ncia varia de
acordo com a natureza da organização hospitalar; se ela e p~
blica, as implicações correspondem a tudo que se relaciona com
contratos (fornecimento de mat~rias primas, compra de tecnol~
gia etc.). No caso de uma entidade privada, a incid~ncia se
ria com respeito âs formas societãrias da empresa; no seu re
lacionamento com o desenvolvimento do projeto e, posteriorme~
te, com a sua execuçao.

3.1.8 - '8~~~~!º~_~º_~~iº_8m~i~Q!~(16)
r importante incorporar na anã1ise do projeto, os

aspectos positivos e negativos relacionados com o meio ambien
te, onde irã realizar-se o projeto.

Do ponto de vista de aspectos positivos~ devem con
siderar-se as chamadas economias externas decorrentes do pr~
jeto, tais como: nivel de emprego, treinamento dado aos em
pregados, desenvolvimento da comunidade onde se instalarã o
empreendimento etc.

3.1.9 - 8~[!~~!º~_çºQ!~~~i~(17)

Os aspectos de carãter contãbil se relacionam com a
metodologia empregada na elaboração dos cronogramas financei
ros e das projeções, ~strutura contibil da empresa (plano de
contas, escrituração dos livros), instrumentos de controle du
rante a, fase de implantação e depois durante a sua operaçao.

(15) HELNICK, Julio. Hanual de Projetos de Desenvolvimento. p.17
(16 ) \WILER, Samsão & J:1ATHIAS,Washington Franco. Projetos. p.37.
(17) h10ILER, Samsão & HATHIAS, \\1ashingtonFranco. Projetos. p.38.
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3.1.10 - ~y~li~ç~2

Um projeto terâ sucesso apos ter-se avaliado suas
dimensões econ~micas mais importantes, integrando-as numa anI
1ise unificada, além de serem considerados, também, os custos
e benefícios envolvidos na decisão a tomar~ Esta decisão p~
de basear-se num critério não econômico quando o projeto se
destina ao benefício da comunidade, ainda mais, em se tratan
do ~e uma entidade p0b1ica.

3.1.11 - Controle
Tendo a avaliação dado lugar à execuçao do projeto,

é de extrema importância para a organização hospitalar, um si~
tema de controle coeso e abrangente, que contenha outros as
pectos, além de um rigoroso cronograma físico ou financeiro
baseado em IIPertll ou CPM. Trata-se de levar cronologicamente
uma contabilidade de projetos, registrada paralelamente, sem
que seja necessârio obedecer às normas contãbeis e a legisl~
çao tributãria. Desta forma, identificar-se-ão os recursos
apropriados a um projeto, quando este se executa numa organ!
zação hospitalar em plena operaçao (18).

3.2 - Descrição do Projeto

o detalhamento das etapas a realizar num projeto e
feito com o objetivo de proporcionar uma lista de comprovação
e controle do conteudo de um projeto de investimento numa ins
tituição hospitalar, para facilitar a tomada da decisão mais
adequada de investimento, que representa, na mai6ria dos ca
sos, o comprometimento de enormes somas de dinheiro e que le
va muitas vezes a alterações na estrutura organizacional do
hospital, com base nos resultados que, através de uma avalia
ção econ~mica,finan{eira ou social., se obtiveram graças à r~
visão minuciosa de todas as implicações pr6prias do desenvol
vimento de um projeto de investimento (19).

( 18) MATTA,Har ta vi llares Ribeiro.
Dissertaç~o da FGV, S~o Paulo, 1982.

Sistema de Controle de Projetos.
p.17.

(19) }1ATTA,H.V.R. Sistema de Controle de Projetos. p.44.
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A seguir, far-se-ã uma descrição detalhada de um pr.Q.
jeto de investimento numa instituição hospitalar, considera~
do-se como um modelo flexivel de acordo com as necessidades
(19,20).

3.2.1 - B~~~~º_~º_Erºj~!º
Objetivos.

- Conclusões.
3.2.2 - Estudo de Mercado
- Situação atual.
- Anãlise da demanda atual.
- Anãlise da oferta existente (atual).
- Determinação dos preços e custos (atuais).
- Demanda e oferta em potencial.
- Alternativas de solução.
- Avaliação das alternativas de solução.
3.2.3.- !~~~~bº_~_bºç~li~ªç~º.·
- Capacidade do projeto (escala).
- Fatores condicionantes do tamanho.
- Justificativa do tamanho em relação ao.processo e

a localização.
- Descrição da localização.
- Qualificação e/ou justificativa da localização.
3.2.4 - ~~g~Q~ªriª_~º_Erºj~!Q
- Seleção e descrição do processo de produção do

bem ou serviço.
- Seleção e descrição dos equipamentos.
- Re nd im en tos .
- Pos~ibilidades de expansão da capacidade utiliza

da (flexibilidad~ na capacidade de produção do serviço).
-Cronograma de execução.
3.2.5 - l~~~~!i~~~!º~_~º_Erºj~!º
- Custo total do investimento fisico

tos, construções, instalações etc.).
(19) \-lOILER, S. & HATHIAS, v.r . Projetos. p.39.

(20) HELNICK, J. Hanual de Projetos de Desenvolvimento Econômico.p.16-l7.

(equipame~
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- Custo tot~l da ·operaçao (mão-de-obra, insumos,se!
viços, depreciação).

- Custos unitarios basicos e sua estrutura.
- Custos unitarios mlnimos e sua comparaçao com as

outras alternativas analisadas.
- Classificação dos itens em custos fixos e varia

veis.
3 .2 .6 - ~ ~E~ ~ ~ 2 ~ _ ~i~?!~~~i!::2 ~_~ _ º!:: ç ?!~~~!2 _d_e_~~~~i!?!~~_º~~E~~~~
- Recursos financeiros para o investimento:

• necessidades totais de capital (cobertura do in
vestimento fixo, necessidades de capital de tra
balho; calendario de investimentos);

t capital disponlvel (discriminação);
e capacidade de investimento da organização hospi

talar.
Analise e projeções financeiras:
• projeção das despesas e das receitas (fluxo de

caixa);
• financiamento adicional;
G ponto de nivelação.

- Programa de financiamento:
G estrutura e fontes de financiamento;
i quadro de fontes e usos de fundos.

3.2.7 - 8~E~Ç!º~_6~mi~i§!!::ª!iyº~
- Organização para a execuçao (entidade executora,

contratos de execução etc.).
- Organização para a operaçao (organograma e sua de

finição jurldic·o-administrativa, t~cnico-funcional etc.).
3.2.8 ~ 8yªliªç~2
- Avaliação financeira:

o T.I.R.;
• valor neto atuaJizado das receitas;
• conclusões do estudo financeiro.

- Avaliação Econômica:
• calculo econômico do projeto, compreendendo in
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vestimento e seu custo, despesas e receitas de
operaçao e rentabilidade do projeto;

00 projeto no cálculo econômico da organização,
compreendendo o aporte do projeto ã organiz~
ção hospitalar, o custo do projeto como custo
adicional da entidade hospitalar e a rentabili
da de marginal do projeto;

c o projeto no contexto dn seu meio ambiente.
- Avaliação social, compreendendo o cálculo dos be

neficios e custos sociais do projeto.
3.2.9 - Controle
- Balanço.
- Com p a ra çã o en tre o p re v is to e o re a 1 izado.
- Fluxo de fundos.

Fluxo de caixa.
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4 - CLASSIFICAÇAO DOS PROJETOS

Os projetos de investimento, numa organização hosp! .
talar (22), configuram, especificamente, as açoes a empree~

.der, respaldadas por todo o documental t~cnico necessãrio i
sua consecução. e definindo com toda clareza o que realizar,
como realizar e como gerir o empreendimento.

Pe 1o r;i ve 1 de d e tal hame n to e x i9 ido, os p ro je tos são
bastante especificos, devendo ser executados por pessoal qU!
lificado e obedecendo a uma classificação, dependendo do obj~
tivo pe rseg u id o .

.De uma maneira bem geral e abrangente, podem adotar
-se,em primeira instincia, os delineamentos dados por Woiler
& Mathias (23), e logo a seguir, de uma maneira mais partic~
lar, podem aderir-se a cada uma das unidades do hospital.

4.1 - Sob o Ponto de Vista Micro-Econômico

O projeto de investimento, dado seu impacto na org!
nização hospitalar, ou seja, desde o ponto de vista micro-eco
nômico, teria as seguintes aplicações:

- Investimento por implantação (introdução de um no
vo bem ou serviço);

- Investimento por expansao ou ampliação na prod~
çao de seus bens ou servi ç os; ;

- Investimento por modernização, seja na tecnica dos
seus serviços, instalações e produção de bens, ou na aprese~
tação de suas instalações;

- Investimento por relocalização das instalações g~
rais ou unidades de serviço;

- Investimento por diversificação de serviços.

(22) GONÇALVES,Ernesto Lima. O Hospital e a visão Administrativa Con
temporânea. Coordenador. são Paulo, Editora Biblioteca Pioneira de Admi
nistraçao e Negócios, 1983. p.60.

(23) HOILER S. & MATHIAS,W.F. Projetos. p.27.
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4.2 - Segundo o Seu Uso

Uma classificação do projeto de investimento segun
do o seu uso no hospital, seria:

- De Viabilidade: Neste projeto procura-se verifi
car a sua viabilidade a nlvel interno, determinada atraves do
processo de coleta e processamento de informações devidamente
analisadas. Essa avaliação pode rã ser e:on6mica e/ou finan
ceira e/ou social, dependendo do caso. Algumas vezes execu
tam~se determinados investimentos sem verificar-se a sua via
bilidade de modo formal e expllcito. Isto acontece, princl
palmente, nas organizações publicas de saude, que na maioria
dos casos, carecem de um processo formal de planejamento, com
a d~scu'pa de que dado o seu nlvel estatal, não importa ne
nhum retorno do investimento. As consequ~ncias são evidentes
nos problemas encontrados na prestação de serviços de saude.

- Final: Da-se quando o projeto e algo mais do que
um orçamento, sendo um elemento auxiliar ao pr6prio processo
de acompanhamento do projeto. Existe o conjunto de informa
ções em que a grande maioria dos parâmetros cri t i co s para a f~

se de implantação, encontra-se definida e congelada. O proj~
to estã sujeito a modificações ainda durante a sua fase de im
plantação, dal a dificuldade na comparação de um projeto de
viabilidade com o que foi implantado. Isto depende de circun~
tâncias orçamentãrjas, pollticas ou econ6micas,e; em raros ca
sos,de ordem social.

- De Financiamento: são feitos para satisfazer as
necessidades e eXig~ncias dos 6rgãos financiadores e resultam
da elaboração de formulãrios padronizados que são elaborados de
modo muito otimista, com o objetivo de sensibilizar estas en
tidades encarregadas de outorgar os incentivos ou, financiame~
tos. Dal que os valores, neste tipo de projeto, coincidirão
raramente com o que foi implantado.

4.3 - Por Depend~ncia

Uma posslvel classificação dos projetos de investi
mento, num hospital, dada a sua discriminação por depend~ncia
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das diferentes seções e, portanto, de seus objetivos, poderia
ser indicada no quadro abaixo. Uma classificação deste tipo,
ajudaria, de certa forma, a estabelecer prioridades numa enti
dade em que, jã de per si, ê diflcil, porque o desenvolvimen
to de seus objetivos conduzem a um só: o bem-estar geral da
comunidade.

NOME DO SERVIÇOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOSAPOIO APOIOPROJETO TEcNICOS CLINICO ADMI NISTRA TIVO cLINICaS

- - .. . - . - - . . . . . . . . ... . . . .

Quadro' 1 - Classificação dos Projetos de Investimento por Dependência
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CAPTTULO 111
CUSTOS EM UM PROJETO DE INVESTIMENTO
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1 - GENERALIDADES

Sempre que se trate de medir-a qualidade econômica
de um projeto de investimento (24), ê necessãrio fazer refe
rência aos diferentes custos que nele se apresentam, seja na
sua elaboração ou na sua execução.

Para fins descritivos ou com o propósito de tomar
decisões, os custos associados ao projeto devem ser analisa
dos e classificados. Na ãrea de safide, mesmo que um hospi
tal, sendo pfiblico, não tenha fins lucrativos, ê ne~essãrio
que as decisões econômitas que se adotem sejam estudadas com
visão empresarial, que permita tanto o conhecimento das desp~
sas e a maneira satisfatória de cubri-las, como o retorno ra
zoãvel dos investimentos realizados.

(24) VILLAREAL,Arturo Infante. Evaluaciôn Econômica de Proyectos'de In
versiôn. Cali, Colombia,EditoriaLBibLl.otecaBanco Popular, 1977. p.141-
-142.
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2 - CLASSrrrCAçAO DOS CUSTOS

Tanto para fins descritivos como de anâlise, os cus.
tos podem ser classificados como fixos, variâveis e totais,es
tes resultantes da somat6riados anteriores.

2.1 - Custos Fixos

São aqueles cuja magnitude nao depende do volume de
produção de bens ou serviços. são constantes, por~m não i~u
tâveis e apresentam-se mesmo que a" produção seja reduzida a
niveis minimos. Como exemplo de custos fixos podem ser cita
dos: a depreciação de equipamentos, alugu~is, juros sobre em
pr~stimos a longo prazo, salârios de pessoal da ârea adminis
trativa.

Numa entidade hospitalar, o nivel de custos fixos
varia, especialmente, de acordo com o nivel tecno16gico empr!
gado pela utilização de aparelhos de laborat6rio ou de dia~
n6stico e pelo pessoal cientifico que dele participa.

r por isto que os custos fixos são compostos, pri~
cipalmente, desde a conformação da entidade hospitalar, qua~
do se realiza o investimento fixo na compra e instalação de
um conjunto de bens (25), que serâ utilizado atrav~s de sua
vida util. O valor monetário desses bens constitui o chamado
capital fixo.

No cálculo do capital fixo deve ser levado em consi
deração:

- Especificação e determinação das parcelas do in
vestimento em quantidades fisicas (edificios, máquinas, mao-
-de-obra etc.), que ficarão definidos na engenharia do proj!
to.

- Cálculo daquelas parcelas a preço de mercado (v~
lor real do mercado, no momento de serem adquiridas).

- Informação necessária para estimar o montante do
investimento, em termos de custo de capital.

(25) SIMONSEN, Mário Henrique & FLAUZER, Henrique. Elaboração e Análise
de Projetos. são Paulo, Sugestões Literárias, 1980. Cap.XI, p.98-l00.
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Como parcelas que constituem o investimento
(26), podem ser citadas:

Custos das investigações, experiências e estudos

fixo

previos;
- Valor dos terrenos para a instalação;
- Valor dos recursos naturais;
- Custo dos equipamentos;
- Custo da instalação dos equipamentos;

Valor dos edificios;
- Custos das instalações complementares;
- Custos do estudo do projeto;

Custos de organização;
- Custos de patentes e similares;
- Custos de engenharia e administração durante a

montagem e construção;
- Custo da colocação em funcionamento;
- Juros durante a montagem e construção;
- Custos das instalações das obras;
- Custo~ imprevistos.

2.2 - Custos Variãveis

são aqueles que se modificam nao necessariamente em
·forma proporcional com o volume de produção ou com o nivel de
utilização do processo ou serviço (27).

E importante destacar que os custos fixos, assim co
mo os variãveis, na prãtica, não tem à simples classificação
anterior, jã que existe uma grande quantidade de custos semi-
- f ixosou se ni i "7,V ar iã ve is e de ve - se, po r ta n to, p a ra f a c i1 ita r
qualquer anãlis~~ ~fetuar uma simplificação consistente e re~
grupar os custos nesta classificação teórica, considerando que
os semi-fixos se'assimilam aos fixos e os semi-variãveis aos
va ri àve i s .

(26) SIMONSEN, M.H. & FLATJZER,H.Elaboração e Análise de Projetos. p .
190-191.

(27)' VILLAREAL, A.I. Eva-li.Iaciõn Econõmica de Proyectos de Inversiõn. p.
141,142 e 147.
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2.3 - Custos Tota~s

Como foi dito anteriormente, os custos totais sao
resultantes da somatõria dos custos fixos e variãveis e resul
tam associados ao volume especifico de produção ou serviço.

Esta sub-divisão de custos indica outros custos que
se relacionam mais diretamente com o volume da produção:

2.4 - Custos Unitãrios

Os custos unitãrios sao resultantes da divisão dos
custos totais pelo numero de unidades produzidas e podem ser
tanto fixos como variãveis.

2.5 - Custos Marginais

São outros custos que devem ser mencionados dentro
desta classificação. Eles são particularmente importantes
quando'se trata de adotar decisões sobre o nivel õtimo de pr~
dução, de acordo a uma regra de micro-economia que diz: "O ni
vel õtimo de produção se alcança quando o custo marginal e
igual i receita ,marginal". Os custos marginais são os custos
adicionais em que se incorre ao aumentar a produção num dete~
minado volume adicional (28); podem variar ao longo do volu
me de produção, ou podem permanecer constantes entre
limites de produção.

certos

(28) VILLAREAL, A.r. Eva1uaciõn Econõmica de Proyectos de Inversiõn. p.
141, 142 e 147.
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3 - REPRESENTAÇAO GRAFICA DOS CUSTOS FIXOS E VARIAvEIS

Um dos objetivos do hospital, considerado como uni
dade econômica, e a obtenção de um lucrp, no caso de ser prl
vado e, no caso de ser publico, de um excedente ou remanente
que lhe permita cumprir a cabal sua missão com u comunidade.

Para atingir esse objetivo (29), a organização lan
ça mao de um corjunto de bens e serviços que tem um determin!
do Valor (custo) e o transforma em outros bens e serviços de
maior utilidade, procurando vendê-los por um valor (preço de
venda) superior Ou igual ao custo d6s fatores empregados.

A diferençi (excedente de valor) entre o preço de
venda e o custo, representa o excedente da entidade, que tem
por finalidade remunerar os capitais próprios empregados, bem
como o risco e a atividade hospitalar.

Pode ser representado num grãfico,de coordenadas ca~
tesianas, o custo fixo total de uma entidade. Nas abcisas,
temos as receitas totais provenientes de consultas, interven
ções cirurgicas, atendimento ambulatorial, produtos de farmi
cia etc., e nas ordenadas, os valores correspondentes aos cus
tos.

600

Cr$
milhões

400

200+------------------------------------ CF

O x
50 100 150 200 250 300

Grãfico 1 - Custos Fixos

(29) SIHONSEN, H.H. & FLAUZER, H. Elaboração e Análise de Projetos. p ,
227-228.
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Os custos f ixos estão representados por uma linha r~
ta paralela ao eixo das abcisas, significando que para qual
quer quantidade produzida ou, no caso de uma entidade hospi
talar, de receita obtida, o ntvel dos custos fixos ~ igual.

Igualmente, os custos variãveis podem ser represe~
tados sobre o mesmo grãfico anterior de coordenadas cartesia
nas, indicam-se os custos variãveis totais, observando-se que
a cada ·volume de produção correspondem custos diferentes,qua~
to maior seja o custo variãvel unitãrib, maior serã a inclina
ção da reta.

Cr$ Y
milhões

200

CV
600

400

o x
50 100 10 200 250 300

Grãfico 2 - Custos Variãveis

o grãfico representativo dos custos totais serã,tão
somente, a superposição das curvas dos custos fixos e dos cus
tos variãveis.

400

CT
Cr$

mil h ô es
600

CV

200 -tL-------~~---------
}O L-__~ ~ ~~ __~ __~ ~ ~

CF
x

50 100 1 O 200 250 300

Grãfico 3 - Custos Totais
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Chamando de CF o -cus t o fixo e de CV o custo
vel, o custo total CT serâ representado pela equação:

CT = CF + CV
No caso da saude o preço nao e função da quantidade

produzida, ou seja a representação das receitas totais e uma
reta ascendente:

variã

y
Cr$

milhões

200

R

600

400

o ~--~----~----~·--~~--~----~------~~x
50 100 150 200 250 300

Grâfico 4 - Receitas Totais
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4 - PONTO DE EQUILIBRIO

o ponto onde se superpoe~ as curvas representativas
do custo total e da receita total constitui o ponto de equill

_brio. A partir dal, se determina a exist~ncia de duas ãreas
distintas: uma, à esquerda deste ponto, em que a receita apr!:.
senta valores inferiores às despesas, significando preju;zo,e
outra, à direita do ponto, onde as receitas são superiores às
despesas, representando a faixa de produção da organização que
traz excedentes. r, por isso, que o ponto de transição entre
a zona de prejulzos e de lucros chama-se ponto de equil;brio,
representando a quantidade de produção ou venda de serviços
na qual as receitas igualam-se às despesas, ou em outros ter
mos, o ponto a partir do qual a produção começa a apresentar
resultados positivos, determinando-se algebricamente pela com
paração de duas equações (custos e receitas):
CT = RT, ou seja, Custo Total = Receita Total , donde:
CF + CV = RT

- -Numa entidade hospitalar, onde nao e
bel ece rum 11 nlim e ro deu n ida de s p rod u z idas il p a ra
quantidades mlnimas, o ponto de equilibrio será

p o s sTv e l esta
determinar

dado por um
nivel minimo de .receitas que cubra os custos fixos e variã
veis. O ponto de equilibrio estará dado pela equação:

Custos Fixos TotaisRM =
1

Custos Variáveis Totais
Receita Total Atual

sendo RM = Receita Minima
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Cr$ Y
milhões

C.Totais

C.Variãveis

600

400 CF

200 ) C.fixos

o ~---5~0----~--~~--~----~--~----~x Receita100 150 200 250 300
Grãfico 5 - Ponto de E~uilTbrio

4.1 - Limitações do Ponto de EquilTbrio

o ponto de equilTbrio de uma organização hospitalar
apresenta uma s~rie de limitações que qualquer analista deve
levar em conta:

- Os custos fixos permanecem constantes so para uma
determinada faixa de produção. Se a organização decide dese~
volver suas atividades acima de certo limite (30), ampliando
as instalações, ren ovando equipamentos etc., acarretar-se-ão
novas despesas de depreciação, o pessoal de administração e
de supervisão deverã ser ampliado etc., passando a compor-~e
um novo custo fixo em um novo nTvel.

- Os custos variãveis guardam estrita proporcionali
da de com volumes de produção dentro de determinados limites.

- Estes custos variãveis, al~m de ter validade so
para uma determinada faixa de produção, são tambêm li~itados
no tempo.

E bom conhecer essas 1imi tações para ficar alerta contra
as possTveis mãs interpretações que possam advir do seu desco
nhecimento.
(30) SIMONSEN, M.H. & FLAUZER, H. Elaboração e Análise de Projetos. p.
235-237.
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4.2 - Aplicações do Ponto de Equillbrio

Uma aplicação clãssica do ponto de equillbrio (3l)e
na decisão sobre í nve s t i rne n t o s , jã que a t rav é s dele podem man.i
pular-se as diferentes variãveis que interferem na sua deter
minação~ Por exemplo~ se sao aumentados os custos fixos sem
mexer-se nos custos variãveis ou nas receitas ~ o ponto de equ i

librio deslocar-se-ã para a direita~ o que significa que sera
necessãria uma produção maior para evitar prejulzos.

/

(31) SIHONSEN~H.H. & FLAUZER, H. ~laboração e Análise de Projetos. p ,
237-238.
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5 - CLASSIFICAÇAO DO~ CUSTOS DESDE O PONTO DE VISTA DECISIVO

Desde o ponto de vi sta dec i s ivo (32), os cus tos clas
5ifi~am-se em dois sentidos:

- Custos incrementais "versus" custos mortos;
- Custos de oportunidade "versus" custos históricos

oucontâbeis.

5~ 1 - Custos Incrementais "Versus" Custos Mortos

Os custos incrementais sao aqueles que se modificam
com a decisão adotada. Os custos mortos são aqueles que nao
sao afetados pela decisão. Um' exemplo seria: O HoSpital
ALPHA visa a aquisição de um local para ampliar suas instala,
ções e, portanto, seu atendimento. Isto ocasionarã custos
~nuais equivalentes a Cr$ 3.500 milhões, com o consequente au
mento do imposto predial de Cr$ 1.000 milhões. Ne s te caso,os
cvstos incrementais são uma porção de custos fixos (imposto
predial, aluguel do local e custo anual equivalente do Ioca l),
Os demais custos, em par~icular os variãveis, por não serem
afetados são custos mort~s.

Na anãlise da ~strutura de um projeto de investimen
to, devem incluir-se somente os custos incrementais, por. se
rem os Gnicos relevantes. Incorporar qualquer outra informa
çao sobre os demais custos ~ acrescentar informações desneces
sãrias e desviar a atenção dos pontos-chaves sobre os quais
e necessãrio tomar uma decisão.

5.2 - Cuitos .de Oportunidade e Custos Históricos

O custp de oportunidade e o custo que reflete o sa
crificio real que representaria dedicar o ativo a outros pr~
jetos. Na decisão de investimento, sua consideração e de vi
tal, importância, especialmente quando existem outras opçoes
de aplicação.

o custó histõrico e o valor que figura nos livros de
contabilidade, que e igual ao valor de aquisição, menos a de
preciação contãbil acumulada.
(32) VlLLAREAL, A.l. Evaluaci~n Econ~mica de Proyectos de lnversi5n. p.
148-151 e 153.
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Resumindo, pode assegurar-se que para efeitos deci
sivos econ6micos num projeto de investimento, ~ nccessãrio
considerar somente os custos incrementais e ao fixar seu mon
tante, deve levar-se em conta que este deve refletir o seu va
lor de oportunidade, que nem sempre coincide com o seu custo
histórico ou contãbil .

. ~



CAPITULO IV

ANALISE, AVALIAÇAO E TOMADA DE DECISAO SOBRE UM PROJETO DE INVESTIMENTO
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1 - GENERALIDADES

A administração de um hospital, qualquer que seja
o seu tamanho ou a sua especialidade, tem que en~rentar situa
çoes onde precisa decidir entre a realização, rejeição ~u aban
dono de um determinado projeto de investimento.

O objetivo deste capitulo e a apresentação dos po~
siveis criterios de adoção que se convertem em auxilio para o
processo de decisão, sendo estes os metodos proprios para de
terminar a viabilidade ou não de uma proposta dada de investi
mento.

Os responsãveis pela decisão da preferencia entre
projetos de investimento, numa organização hospitalar, devem
encarar este problema de forma direta e explicita, de tal ma
neira que estejam cientes da responsabilidade que representa
recomendar o seguimento de determinado projeto, afirmando-se
em realidade, nesta decisão, a preferência para o uso de cer
tos recursos. Para fazer este tipo de recomendação (33), e
necessãrio contar ·com padrões e/ou normas que permitam demon~
trar que a destinação dada aos recursos e a ideal, dada a es
cassez dos mesmos, principalmente em uma organização hospita
lar, onde qualquer empreendimento implica em despesas superi~
res aos limitados recursos que possui.

Apesar dos fins sociais perseguidos pelo hospital,
seja ele publico ou privado, o ponto de concentração na anã1l
se que levarã a uma avaliação em p~o ou em contra do projeto
em consideração, deve dar-se onde os custos são encontrados.

Esta concentração tornar-se-ia desnecessãria se os
recursos exigidos pelo projeto fossem iguais ou inferiores aos
recursos disponiveis.

Uma comparação dos fluxos de fundos, isto e, a des
crição das alternatiias de um projeto de investimento, não e
suficiente para tomar a decisão, surgindo dai a nec~ssidade de
reduzi~ (34) tais descrições a indices que sejam facilmente
comparãveis.

(33) MELNICK,J. Hanual de Projetos de Desenvolvimento Econômico. p.231.

(34) VILLAREAL,A.I. Evaluacion Econõmica de Proyectos de Inversiõn.p~58.
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Entre os Tndices utilizados para medir a qualidade
econômica de um projeto de investimento, "0 rendimento" e o
mais utilizado, que origina o. investimento proveniente do prQ
jeto. Entretanto, os procedimentos empregados nara computar
a rentabilidade são muitos e diferentes, não todos conduzindo
a avaliações compatTveis com a lógica.

Na realidade, o metodo mais acertado e correto para
computar a rentabilidade de um proj2to, e o "metodo da taxa
interna de retorno ou r-e n tab ll t dade ", por ser um mê t odo con
sistente, isto e, cumpre com os seguintes princTpios que sao
essenciais no desenvolvimento da anãlise:

- Devem levar-se em consideração, especificamente,
todas as receitas e despesas que aparecem num projeto de in
vestimento;

- Deve levar-se em consideração, especificamente,
o valor relativo do dinheiro com o tempo;

- Deve levar-se em consideração a taxa de juros de
equiva)~ncia ou de oportunidade, quando se comparam quantid!
des .que aparecem em momentos diferentes.

são usados outros Tndices tais como, o perTo~o de
restituição (lIpaybackll), que mede o numero de anos necessa
rios ao retorno do investimento, o valor presente lTquido, o
custo anual equivalente e a relação benefTcio/custo. Esta ul
tima usada, principalmente, para avaliar projetos de interes
se social, neste caso referentes a organizações hospitalares
de carâter publico.
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2 - METO DOS DE AVALIAÇAO DOS PROJETOS DE INVESTIMENTO

2.1 - Payback Period

Este lndice determina (35) em quantos perlodos um
investimento ~ totalmente recuperado. E igual a:

Valor do Investimento
Encaixe llquid%eriodo

no caso em que os fluxos llquidos sejam iguais em cada peri~
do.

No caso em que os fluxos liquidos não sejam iguais,
nem constantes, perlodo após per To do , o "p ayb ac k per i od " deve
ser calculado com base ã acumulação dos fluxos eSDerados, ate
que a soma seja maior ou igual ao valor do investimento.

O criterio de aceitação deste indice (36) seria o
da fixação de um prazo que determinaria a aprovação do pr~
jeto caso o retorno foss·e igual ao investimento, ou então, a
sua rejeição caso de ser inferior ao mesmo.

Entre as vantagens encontradas neste procedimento,
podem citar-se:

- fãcil aplicação;
- outorga uma noçãó de risco envolvido em cada pr~

jeto;
- e sign~ficativo, jã que considera os fluxos de

caixa dos projetos e não o lucro gerado por cada um.
As desvantagens que o mesmo apresenta, sao:
- ignorância do valor do dinheiro no tempo;
- ignorância do fluxo de caixa posterior ao periodo

do IIpaybackll
•

(35) ABREU, Paulo Fernando Simas Peixoto de & STEPHAN, Cr í stian.
se de Investimento. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1982. p.90.

Anãli

(36) SANVICENTE, Antonio Zorato.
Editora Atlas, 1977. p.29-35.

Administraçio Financeira. sio Paulo,
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2.2 - Valor Presente Liquido

Consjste em calcular o valor equivalente, hoje, do
fluxo liquido em cada periodo, somando-os algebricamente(37):

fCtVPL - - investimento
(l+k)t

onde: VPL = valor presente liquido
fCt = fl uxo de caixa no periodo t

fct>O se e um encaixe
fct<O se e um desencaixe
fc =0 se nao existe qualquer alteração de cait xa no periodo

k = taxa de desconto utilizada
A viabilidade ou nao de um projeto de investimento,

de acordo com a utilização do criterio VPL, estã determinada
pela seguinte regra de decisão:

<,

VPL>O o projeto e viãvel
VPL<O o projeto não e viãvel

2.3 - Rentabilidade

Existem vãrios metodos para calcular a rentabilida
de de um projeto de investimento (38).

2.3.1 - çQ~Q_~~ª_B~1ªçªQ_9~_º~~2~~ª~_~_B~ç~i!ª~
E uma forma primitiva e frequente de calcular a ren

tabilidade de um projeto de investiment6, consistindo na
são da somatõria de todas as receitas pela somatõria das
pesas, subtraindo a unidade a este quociente:

divi
des

Re n t a b i 1 i d ad e =
}";receitas
}";despesas

- 1

(37) ABREU, P.F.S.P.de & STEPHAN, C. Análise de Investimento. p.36.
(38) VILLAREAL, A.I. Evaluaciõn Econõmica de Proyectos de Inversiõn.p.78.
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2.3.2 - f2~Q_~~~_8~1~ç~Q_~~!~~_8~~~i!~~_~_Q Y~12r
~Q~_~i~rQ~_2~_!Q~~~!i~~~!Q

Este metodo busca medir o rendimento do dinheiro que
permanece investido no projeto. Este metodo precisa, para a
sua aplicação, estipular um metodo de depreciação, já que de
le depende o valor com que aparecem os ativos nos livros de
contabilidade num momento dado:

Rentabilidade =
receitas líquidas - depreciação
valor nos livros - depreciação

2.3.3 - fQ~Q_~~ª_B~1ªç~Q_~~!r~_~~~~i!ª~_~Ig~i2ª~_~~
~Q~_º~~r~~iªç~Q_~_Q_çªrgQ_~Qr_º~pr~~iªç~º

Este metodo busca medir o rendimento do dinheiro que
se tem consumido.

Rentabilidade =
receit~s líquidas - depreciação

depreciação

2.4 - Taxa de Retorno Interna

A taxa de retorno interna e a taxa de desconto que
torna nulo o valor atual liquido do investimento (39). Por
conseguinte, e a taxa de desconto (40) que iguala o valor pre
sente dos benefícios de um projeto ao valor presente dos seus
custos.

Este índ~ce e um dos mais usados como par~metro de
decisão. O criterio adotado diz que um projeto e viável, e
deve ser considerado como alternativa para execução, se a sua
taxa de retorno interna e igualou maior que o custo de opor
tunidade dos recursos para a sua implantação. Atraves da TRI
e possível imaginar um projeto equivalente no qual os benefí
cios crescem a esta mesma taxa. Quanto maior a TR!, maior a
atratividade do projeto.

A grande vantagem da TRI ê que prescinde de infor
maçoes externa~ ao projeto. Precisa-se conhecer somente o

(39) HOILER, S. & MAnIIAS, W.F. Projetos. p.l77.

(40) CONTADOR,Claudio Roberto. Avaliação Social de Projetos. são Pau
10, Editora Atlas, 1981. p.44.

BIBLIOTECA KARl !t BOEDECKER
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perfil do projeto e te r+ se -alguma idéia da magnitude da taxa
de juros ou do custo de oportunidade do capital.

Matematicamente (41), a taxa de retorno interna PQ
de ser representada por uma taxa IIrll

, tal que:
At = O

(l+r) t

onde: At e o beneficio monetãrio liquido no periodo t
t e o ultimo periodo em que se esperava ter fluxo de

caixa
Calculada a taxa de retorno, a aceitação ou nao do

projeto se dã através da comparação dessa taxa com uma perce~
tagem previamente fixada como desejãvel; normalmente e a ta
xa representativa do custo de capital da organização.

Analisando o descrito percebe-se que esta técnica
nao e uma comparaçao de custos no sentido estrito, e um meto
do de fluxo de caixa descontado (42), que exige a descrição
de cada alternativa de investimento em termos dos custos e
rendimentos a ela associados, levando-se em consideração os
momentos em que ocorrem esses fluxos.

2.5 - Custo Anual Equivalente

Este metodo e usado comumente (43) para avaliar prQ
jetos que fundamentalmente são fonte de despesas, caso das
instituições publicas de saude, que prestam um serviço de
atendimento subsidiado, em sua maior parte, pelos auxilias
do governo, com a mentalidade de que desta forma se tem um
serviço de apoio nas outras ãreas de trabalho governamental.

Muitas vezes e impossivel estabelecer a rentabilida
de ~o serviço, jã que, em essência, trata-se unicamente de
desembolsos.

(41) SANVICENTE,Antonio Zorato & SANTOS, Celso da Cos ta. Orçamento na
Admi-nis tração de Empresas. são Paulo, Edi tora Atlas, 1946. p. l4l.

(42) VILLAREAL, A.L Evaluaciõn Econômica de Proyectos de Lnve r s i.on , p.
109-111.

(43) NAYER, Raymond R. Analise Financeira de Alternativas de Investimen
to. Tradução de Antonio Zorato Sanvicente. Sao Paulo, Editora Atlas
1977. p.59
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A base fund~menta'l para o câlculo do custo anual
equivalente se refere às seguintes relações: a relação entre
uma soma atual P mais uma s~rie uniforme futura R e entre uma
soma futura S mais uma s~rie uniforme R. Pode estabelecer-se,
então, que uma das formas de calcular o CAE, seria calculando
o VPL e convertindo este valor em uma serie uniforme. Isto
mostra que existe uma relação entre o VPL e o CAE:

= VPL . xl i(l+i)n]
( 1 ) n(l+i) -1

Na verificação dos resultados (44), um custo total
anual negativo significa que a organização obtem uma taxa de
rentabilidade superior ã taxa de juros usada no calculo do
custo anual.

Um custo anu~l positivo mostra que a empresa esta
obtendo retorno inferior à taxa de juros.

Tendo em vista que a taxa de juros representa o cus
to do dinheiro para a organização, ~ bom sugerir que um inves
timento, no caso de uma organi zação privada, não devera ser
executado se seu custo total anual for positivo. No caso da
area publica, estão implicadas as considerações com relação ao
interesse da comunidade e que podem ser medidas pela relação
beneflcio/custo.

2.6 - Relação Beneflcio/Custo

o crit~rio de relação beneficio/custo e muito empr!
gado na avaliação de projetos com carater social, sendo per
fe i tam e n te a p 1i.ca ve 1 à ã rea pu b.1ica das a u de, c ujo s in ve s t i
mentos estão vol~ados para atender uma necessidade social fun
damental, como ea saude.

Esta rélação e a que mais problemas apresenta,porem
assim mesmo, e bastante utili.zada.

(44) MAYER,R.R. Análise Financeira de Alternativas de Inves timento. p.
59.
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Este Tnd ice (45) consiste na relação entre o valor
presente dos beneflcios e o valor presente doscustos~

O conceito de benefIcio (46) significa a tradução
monetâria de todos os rendimentos associados a um investimen
to. O custo e a representação monetãria de todas as despesas
geradas pelo investimento. Em termos de anâlise, o projeto
passa a'ser caracterizado por duas sequências de fluxo de cai
xa: uma de beneflcios e outra de custos. As formas de cãlc~
lo da relação beneflcio/custo são as mais diversas posslveis
e em geral as respostas diferem dependendo das manipulações al
gebricas das parcelas de beneflcios e custos.

A relação B/C, e uma função da taxa de juros empr~
gada nos cãlculos do VPL das receitas e despesas (47).

=
VPL receitas (i)
VPL despesas (i)

> 1

Um projeto e economicamente interessante quando o r~
sultado da razão e maior que a unidade. Isto significa que o
valor atual dos beneflcios e maior que o valor atual dos cus
tos, ã taxa de desconto adotada.

Deve observar-se que o criterio da razao beneflciol
Icusto, fora o aspecto de avaliação dos beneflcios e custos,e
o próprio 1I1ndice do valor atualll

•

Isto e facilmente aplicâvel a area privada, porem o
setor publico exige analisar o efeito do projeto sobre a com~
nidade, alem do efeito sobre a própria organização, requeri~
do um criterio que substitua o lucro. Este criterio seria 110
excede nte do consum idor (p ac ie n te) '~ que pode se r v is to com o
uma globalização do conceito de lucro e que seria obtido a
partir de dois éomponentes (48):

Em pri~eiro lugar o estabelecimento de u~a lista de
todos os agenteseconõmicos (famllias, empresas,
(45) CONTADOR,C.R. Avaliação Social de Projetos. p.50.

(46) \VOILER, S. & MATHIAS, W.F. Projetos. p.200.

(47) VILLAREAL, A.I. Eva1uación Econômica de lJroyectos de Lnve r s i.on . n ,
119.

administra

(48) ABREU, P.F.S.P.de & STEPHAN, C. Análise de Investimento. p. 187-
-190.
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çao etc), que sao a f e t ados -pelo projeto, procurando-se avaliar
os custos e benefTcios resultantes para cada um deles.

Em segundo lugar se deve procurar incluir_entre os
efeitos do projeto, não apenas aqueles diretamente mensurãveis
em termos monetãrios, mas tambem aqueles não mercantTs, para
os quais não hã avaliação de mercàdo e fixação de preços.

Uma f~rmula para conter estas determinações seria:

Exc = 6pQl + _1_ 6p
sendo: Exc excedente 2=

P = preço por unidade
Q = unidades

6Q

Exc = 1
E

ou:

sendo: V, = valor bastante determinado e pode ser estabele
cido a partir das estatTsticas bãsicas (valor
de uma consulta, operação, serviço de laborat6
rio etc.,a preço corrente de mercado)

~= aumento relativo de quantidades de con su ltas cope
Ql raçoes etc., a partir do projeto.

Observação: Todos os metodos apresentados (49) sao evidente.----------
mente capazes de proporcionar informações ~ adml
nistra~ão e ~ diretoria de uma organização hosPl
talar, a partir das quais poderã ser elaborado o
orçamento de capital, pelo menos teoricamente.E~
te orçamento equivalerã ~ soma dos investimentos
exigidos por projetos ou alternativas de um pr~
jeto, cuja comparação de custos em termos de TRI,
custo anual equivalente, VPL, "payback period",
rentabilidade etc., mostram a sua justificativa
depois de considerar todos os fatores relevantes.
Quando o estudo de comparação revela que a dife
rença não e substancial, a decisão final depende
do estudo dos fatores não quantificãveis, que as
sumem um papel preponderante na anãlise.

(49) MAYER,R.R. Analise Financeira de Alternativas de Inves timento. p.
107.
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Em geral, a organização hospitalar tenderia a a do
tar a alternativa de investimento que:
- exigisse capacidade de produção dos bens ou ser

viços, superior ã que possivelmente seria ne
cessãria no futuro;

- resultasse em maior segurança para seus funcio
nãrios ou para os pacientes;
elevasse a qualidade de seus serviços ou açao
de seus bens e em consequência melhorase seu
atendimento.
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3 - UTILIZAÇAO DO ORÇAMENTO DE CAPITAL

A vinculação do orçamento de capital ~ avaliação de
projetos de investimento, ~ fundamental para qualquer tipo de
organização hospitalar, pois a natureza dos investimentos em
ativos imobilizados não permite flexibilidade suficiente para
efetuar mudanças radicais posteriores, sem grandes prejulzos.

Neste orçamento e tipos de projetos de investiment0,
estão-se considerando despesas incorridas com aquisição de ma
quinas, velculos, construções, modificações, transformações,
implantação de novas tecnologias que compreendem a compra de
equipamentos sofisticados etc., tendo carãter de melhoria ou
de r~posição da capacidade produtiva ou de prestação de servi
ços.

O m~todo analltico (50) de aprovaçao das propostas
de novos investimentos, feito atrav~s do orçamento de capital,
para avaliar projetos que tem repercussões por vãrios perl~
dos e que envolvem quantias substanciais, inclui, al~m dos i~
vestimentos em ativo imobilizado, outros itens,tais como, o
montante a ser destinado a atividades de pesquisa e desenvol
vimento, verbas de propaganda e publicidade, despesas necessã
rias ãs melhorias das condições de trabalho, como iluminação,
proteção imun o léç i ca nos lugares que a precisam etc.

Os investimentos em ativo imobilizado, normalmente
constituem o ponto central do processo de elaboração do orç~
mento de capital, não so pelos valores envolvidos, como tam
b é m porque, uma vez tomadas certas decisões, as mesmas nao sao
facilmente modificadas ou revertidas.

O orçamento de capital pois, inclui os projetos de
investimento:cujos beneflcios se estendem por mais de um ano.

(50) SANVICENTE, A.Z. & SANTOS, C.da C. Orçamento na Administraç~o de
Empresas. p.131.
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4 - RISCOS E INCERTEZAS DOS PROJETOS DE INVESTIMENTO

4.1 - Significado de Risco e Incerteza

O risco (51) diz respeito a uma situação em que os
posslveis resultados futuros de uma decisão atual sao mGlti
plos, porem as dimensões e probabilidades desses resultados
sao conhecidas antecipadamente.

A incerteza refere-se (52) a uma situação em que os
posslveis resultados futuros são mGltiplos, cont~do suas di
mensões e/ou probabilidades nao podem ser especificadas obj~
tivamente, com antecedência.

Outros autores como Luce e Raiffa (53), falam de
que a incerteza e um conceito que não pode definir-se com cla
reza, distinguindo neli tres componentes bâsicos:

- A incerteza ligada ~ imprevisibilidade dos par!
metros econ6micos relevantes nas decisões a curto e longo pr!
zos: comportamento dos ·preços de serviços medicos e/ou de l!
boratõrio, posslveis mudanças nos padrões de consumo, compo~
tamento da concorrência, enfim, tudo o que compõe o risco li
gado ao ramo da atividade hospitalar. A esta incerteza' deve
adicionar-se o resultante das variações dos juros e das dispQ
nibilidades do mercado financeiro. A multiplicidade de possi
bilidades de evolução desses fatores dificulta o es t ab e lec ime n
to dos fluxos de caixa, sobretudo quando o horizonte de tem
po considerado e bastante grande. Acentua-se pois, a gravid!
de na medida em que o administrador hospitàl~r deve assumir
compromissos que em geral se estendem durante vârios anos.

- A incerteza ligada aos eventos politicos nacionais
e internacionais: neste caso incluem-se as possiveis mudan
ças de governo, disturbios, greves, revoluções, guerra etc. ,
que podem afetar direta ou indiretamente os resultados de um
projeto.

A incerteza ligada - do ambiente, de- a percepçao
suas condições e restrições, p<?lo tomador da decisão: isto se
(51) PORTEFIELD, J.T.S. Decisões de Investimento e Custo de Capital. p.104.
(52) PORTEFIELD, J.T.S. Decisões de Investimento e Custo de Capital. p.104.
(53) ABREU, P.F.S.P. de & STEPHAN, C. Análise de Investimento. p. 95.
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relaciona ~ subjetividade inerente a cada tomada de decisão,
jã que possuindo as mesmas t n f o r-ma ç ó es (54), dois tomadores de
decisão podem chegar a conclusões diferentes, dependendo dos
interesses dominantes em cada um.

4.2 - Tomada de Decisão em Condições de Risco e/ou Incerteza

[.n si tua ç õe s d e r is co e /o u in ce r tez a, a tom ad a de
decisão (55) deve ser a alternativa que apresenta a melhor es
perança de bons resultados, por~m nada ~ garantido, somente
que a decisão foi tomada de modo racional.

r obvio considerar que â maioria dos investimentos
num hospital, seja ele publico ou privado, e muitos de seus
financiamentos, caem no dom;nio da incerteza.

A distribuição de poss;vei~ fluxos incrementais de
caixa futuros (56) para cada um, não ~ na realidade conhecid~
~ apenas prevista; a probabilidade de que cada um desses re
sultados venha a ocorrer não ~ exata, pode-se então dizer que
os hospitais operam num fundo de incerteza, mais os correspo~
dentes ~ ãrea publica, onde ela se encontra ligada a todos os
eventos poss;veis que a condicionam (de carãter pol;tico, su~
jetivo e de imprevisibilidade de parâmetros econ6micos rele
vantes nas decisões, tanto a longo como a curto prazo).

Sob uma abordagem tradicional do problema da incer
teza (57) que e uma dimensão que não pode ser ignorada na ani
lise de uma seleção de projetos numa organização hospitalar,
dado que sua existência pode alterar profundamente o contexto
de um projeto e, por esta razão, modificar substcincialmente a
sua viabilidade, existem vãrios crit~rios de escolha que pe~
mitem chegar a uma decisão, entre eles o criterio de Minimax-
Regret, criterio de Savage (58), provavelmente o mais adequ~
d o p a ra a de c i são em pr e sa r ia 1 .

(54) ABREU, P.F.S.P.de & STEPHAN,C. Análise de Investimento. p . 86.

(55) ABREU, P.F.S.P.de & STEPHAN,C. Análise de Investimento. p.98.
(56) PORTEFIELD, J.T.S. Decisões de Investimento e Custo de Capi tal. p.lDS.
(57) ABREU, P.F.S.P.de & STEPHAN,C. Análise de Investimento. p.1l4.
(58) ABREU, P.F.S.P.de & STEPHAN,C. Análise de Investimento. p.llD.
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o objetivo geste ·criterio e escolher a alternativa
de menor perda, deixando de lado, ~s vezes, a 6portunidadede
realizar ganhos elevados.

A id e ia (59) e con str u irum a ta bel a de cus tos ou pe.!:.
das de oportunidade e tentar medir qual o desapontamento ou
r isco que co rre o t om ado r d e de c isão ao e sco 1h e rum d e te rm in~
do projeto, enquanto se realiza um determinado evento.

Tem-se, então, uma matriz original de custos que g~
-rara a .matriz de desapontamento da seguinte maneira:

Evento Evento Evento Evento Ev~nto Evento
El E2 E3 E. El E2 E3J

Proj.Al 106 ... 60 ... 20 ......9 Proj.Al O 40 60
Proj.A2 60 ... 100 30 Proj.A2 46 0'-;;' 50
Proj.A3 20 3 40 80 Proj.A3 86 60 O

:Q...................6J) Matriz de
Matriz original, desapontamento

F iqu ra 10 - Matriz de Desapontamento

Explicação: Se o evento que vai ocorrer na realidade e El e
o tomador de decisão escolhe Al' então terã ele
o mâximo ganho possTvel nestas circunst~ncias e
a perda de oportunidade de ganhar serã de .
106 - 20 = 86 e assim pOI~ diante.
Para Projeto Al max pOl = 60

j

Projeto A2 max p02 = 50
j

Projeto A3 max p03 = 86
j

Como se busca minimizar o desapontamento,
1h e -'S e aquele projeto que corres panda a :

min max po ..
j j 1 J

esco

Neste caso e o p~ojeto A2 (m~n max
J j

po .. = 50).
1 J

(59) ABREU,P.F.S.P.de& STEPHAN,C. Analise de Investimento.p.llO-1l2.
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4.3 - Juros e Retorno numa Sitúação de Risco

Os juros e o retorno variam de acordo com o risco
(60), da mesma forma que este varia de acordo com o setor e
caracterlsticas de cada projeto.

Na ãrea correspondente aos hospitais privados, as
atividades e empreendimentos mais sujeitos a risco devem ofe
recer uma taxa m~dia de r~torno esperado mais elevada do qu~
outras ,atividades, a fim de resultar atraente aos investido
res privados.

Em condições de risco (61) deve procurar-se maximi
zar a utilidade esperada do retorno ou da renda, ao inves de
simplesmente o retorno ou a renda esperada.

O próprio mercado estabelece um preço ou retorno pa
ra o risco. Os projetos altamente incertos exigem um retorno
social mais alto. Na ãrea publica, o risco social de um pr~
jeto pode originar-se de flutuações não previs;veis nos cus
tos e beneflcios diretos etc., não corretamente avaliados e
nas mudanças imprevistas (62) nos preços sociais relativos,p~
rem os .projetos de investimento num hospital privado não fo
gem ao conteudo do risco social.

(60) CONTADOR, C.R. ' Avalia5(ão Social de 'Projetos. p.l91.
(61) CONTADOR, C.R. Avalia5(ão Social de Projetos. p.192.
(62) CONTADOR, C.R. Avaliar.ão Social de Projetos. p.193.
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5 - IMPLANTAÇAO E CONTROLE .DOS PROJETOS DE INVESTIMENTO

A implantação de um projeto de investimento, numa
entidade hospitalar, consiste (63) na transformação de um do
cumento produzido numa fase de elaboração ou formulação,ã sua
"operação" .

5.1 - Aspectos a Considerar na Implantação de um Projeto

Uma das tarefas mais dificeis e complexas atribui
das a um administrador hospitalar, hoje em dia, ea organiz~
çao de um grande serviço ou a introdução de novos metodos e
sistemas.

t frequente comprovar que estas medidas sao coloca
das em prãtica sem que exista um plano estabelecido; bastaram
um ou uns criterios em particular para tomar uma determinação
que s5 favorecerã aos interesses politicos e burocracia, exi~
tentes, sem que se tenha, pelo menos, um documento em mãos que
pe rm i ta d e term ina r a v iab i1 id ade o u não de" x 11 p roj e tos , r~u i
tas vezes ignoram-se as possiveis consequências negativas na
estrutura organizacional, com referência â localização ou ao
alcance do projeto e, como consequência, a organização terã
que passar a conviver com um elefante branco nocivo a si mes
ma em geral e, portanto, ã comunidade.

Um planejamento bãsico do que constitui um projeto
de investimento deve incluir (64):

- Necessidade de satisfazer o projeto e os objetivos
que sao por ele perseguidos: Uma exposição clara e convenien
te da situação, vantagens e prop5sitos do projeto de investi
menta, contribuirã a diluir qualquer oposição potencial que
dificultaria su~ execução.

- Politica de gerência de projeto: E preciso o es
tabelecimento de'normas e politicas adequadas, com o objetivo
de ~efinir concretamente cada atividade suscetivel de trata
mento, como um projeto formal, fixar e identificar categorias
dós projetos resultantes de e~tudos anteriores, faculdades e
(63) BOITEUX, C.de M. Administraçio de Projetos. p.98.
(64) BOITEUX, C.de M. Administraçio de Projetos. p.98-99.
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responsabilidades for~ais do gerente em relação a cada tipo de
projeto, relação entre o gerente do projeto e seus colaborado
res diretos, com os responsãveis do sistema de apoio, meios
disponiveis para solucionar posslveis conflitos e, por ultimo,
definição das funções e responsabilidades relativas ã elabor~
ção, implantação e funcionamento do projeto com relação a g~
rência de projetos.

- Capacitação e adestramento: t preciso uma c~
pacitação e adestramento especiais, de acordo com as necessi
dades de cada tarefa. Deste modo, o esforço significado por
este treinamento facilitarã a implantação do projeto.

- Estrutura da organização: A implantação de um
projeto de investimento, ainda mais quando este é de grandes
proporções, provoca, consequentemente, uma mudança de um in
cremento na estrutura organizacional, por isso que a gerência
de projetos deve prever esta situação sem provocar traumatis
mos de nenhuma classe, enquanto que deve prever-se, também,
o fato de que a organização utilizada na implantação de um
projeto difere daquela que vai ser usada na fase de operaçao.
No possivel, deve efetuar-se esta transformação com aproveit~
mento e adaptação, tanto do pessoal como dos recursos mate
riais disponiveis.

- Sistemas de gerência: A estrutura ideal de um
sistema de gerência, direção ou administração de projetos, nu
ma organização hospitalar, seria a estipulada na ordenação dos
serviços hospitalares (65) apresentada na figura 4. Nesta or
denação não estão incluldos os programas dos projetos de in
vestimento de tanta repercussão, como tem-se analisado duran
te o presente estudo. E aconselhãvel o incremento de uma coar
denação no tocante aos projetos de investimento, como foi in
dicado nesta mesma figura. Esta organização é ideal numa en
tidade hospitalar de grande porte. Numa menor, ou bem menor,
é ,bom considerar esta gerência como uma coordenação de proj~
tos~ na qual uma s6 pessoa especializada seria capaz de diri
gir"qualquer trabalho de projetos, por especificos que fossem,
uiilizando pessoas-chaves nas"âreas, que precisaria tanto p~
(65) GONÇALVES, E.L. o Hospital e a visio Administrativa Conten~orinea.
p.50.
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ra a coleta de dados e informações inerentes ao projeto, como
para o estabelecimento de responsabilidades no momento da im
plantação e controle dos projetos. Contando com este supo~
te, fica bem mais f~cil que o"hospital atinja as metas propo~
tas, principalmente pela ação (66) de uma ger~ncia que ir~
tentar, por todos os meios, levar a bom t~rmino sua missão,
com a colaboração dos diversos profissionais alocados pelos
diferentes serviços, nesta ger~ncia~ para esta finalidade.De~
ta maneira, ~ mais factlvel a avaliação dos resultados dos
projetos, jã que existe um respons~vel que assumirã as tare
fas de controle da execução do projeto.

5.2 - Seguimento e Controle

Para que uma "entidade hospitalar possa contar com a
precisa implantação e execuçao de um projeto de investimento,
e absolutamente necessãrio um sistema adequado de seguimento
e controle; mesmo que a"lgumas co~dições apresentadas aolon
go da formulação, elaboração e avaliação indiquem determina
dos dados circunstanciais no momento da execução (de ordem
econ6mica, financeira etc.), isto não significa que os ~esul
tados projetados a alcançar não se devam atingir.

Os investimentos de capital representam o comprom~
timento de boas somas de dinheiro que, na maioria dos casos,
a organização est~ com dificuldade de arranjar; isto signifi
ca o envolvimento de decisões de financiamento custoso e alte
rações da estrutura organizacional do hospital, que le va rá lo~
gos perlodos para a execução. Para enfrentar estes fatos -e
preciso a realização correta do projeto e, a fim de garantir
esta realização, deve procurar-se o estabelecimento de parãm~
tros que permitam medf-la. O sistema de controle depender~ da
complexidade do projeto e da capacidade daqueles aos quais de
legar-se-âseu seguimento e controle (67).

(66) GONÇALVES,E.L. O Hospital e a visão Administrativa Contemporânea.
p.49.
(67) NATTA, H.V.R. Sistema de Controle de Projetos. p.89-90.
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A tarefa do desenvolvimento de um projeto de inves
timento nao pode dar-se por conclufda, at~ que não se possa
contar com um ~eio de avaliar seus resultados e consequências
(68) .

5.2.1 - fl~~ºgr~~ª~
Os fluxogramas são grâficos que representam (69) o

fluxo ou asequência de procedimentos ou de rotinas.
ser·verticais, horizontais ou de blocos.

Os fluxogramas verticais são grâficos chamados de
analise do processo e sao utilizados para descrever simbolic~
mente um procedimento executado por varios funcionârios, cada
um dos quais desempenha uma tarefa diferente. Podem utilizar-

Podem

-se, tambem, na descrição de uma rotina executada por uma unl
ca pessoa.

Um exemplo de fluxograma vertical pode ser visuali
zado na figura 5. A utilidade desse fluxograma se verifica
na revisao das montagens dos procedimentos de trabalho, tais
como ajuda no treinamento de pessoal e fixação da sequência
das operações, racionalização de uma tarefa etc. A simbolo
gia utilizada, isto e, a conhecida universalmente, tanto para
fluxogramas verticais como horizontais, e a seguinte:

o execuçao
o t r a n s p o r t e
íJ recebimento
O autorização
O verificação
b, armazenamento

O fluxograma horizontal (70), como mostra a figura
6, permite visualizar-a parte que cabe a cada um e comparar a
distribuição das tarefas entre todos os envolvidos, para uma
posslvel racionalização ou redistribuição, ou a fim de ter uma
(68) CHIAVENATO, Idalberto. l\dministra~ão de Empresas: Urna Abordagem
~ontingencial. são Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1982. p.491.
(69) CHIAVENATO, I. Administração de Empresas: Uma Abordagem Contingen
cial., p.256-257.
(70) CHIAVENATO, r. Administração de Empresas: UrnaAbordagem Contingen
c í a l , p.257-258.
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4 O ~ t; o B Entrega o trabalho a A 3 1
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7 I O t; o C Leva o trabalho ao lugar onde se solicitou 100 I 15
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.Funcionãrios: A. Funcionãrio chefe seçao costura B. Confeccionista
Fonte: CHIAVENATO, I. Administração de Empresas. p.256

C. Mensageiro
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SEÇAO DE COMPRAS AU~OXARIFADO
FLUXOGRAMA DE UMA o

(]) (]) -OGJ (]) (])
+-' S- +-' , <tl+-' 4- S- +-'ROTINA DE COMPRA c o c o 0lS- 'r- o C
(]) -o (]) -o (])o S- -o GJ

E RECEBIMENTO DE MATERIAL +-' <tl S- <tl S- 0_ «s 'r- S-
(]) <.Il S- (]) +-' S- <.Il GJ X -o QJ
4- 'r- D- 4- C <tle 4- O QJ 4-
QJ <.Il E C O U ro Q) E D- e..c <.Il O O o, C S- ..c .-- x o
u c::x:: u u c::x:: w +-' u c::x:: w u

1 RECEBE O PEDIDO ~

2 VERIFICA O ESTOQUE ~r---'
)D3 REALIZA A TOMADA DE PREÇOS

/

4 ATUALIZA A COMPRA ~ ----
5 ELABORA O PEDIDO ---

~

6 RECEBE A MERCADORIA W
7 CONFERE A MERCADORIA Et•...••.•.

-......

~8 REMETE E DISTRIBUI
9 RECEBE E DISTRIBUI

~ ---
lO ARRUMA A MERCADORIA I~
11 ENCAMINHA AOS SOLICITANTES 'D\
'12 CONFERE lDJ

FLUXOGRAMA RESUMIDO DE ur~A ROTINA DE COMPRA E RECEBIMENTO DE ,MATERIAL'
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Empresas. p.257

Figura 6 - Fluxograma Horizontal

id~ia da participação existente, para facilitar os trabalhos
de coordenação e de integração.

O fluxograma de blocos (7:1), e x emp l t f i c a d o na fig~
ra 7, ~ utilizado na verificação do fluxo e sequênciadas ati
vidades de qualquer sistema, apresentando duas vantagens: uti
lização de uma simbologia muito mais rica e variada e não se
restringe a linhas e colunas pr~-estabelecidas no grãfico.
(71) CHIAVENATO, 1:. Administração de Empresas: Uma Abordagem Contingen
cia l, p. 258.
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Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Empresas. p.258
Figura 7 ~ Fluxograma de Blocos
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A simbologia utilizada no fluxograma de blocos e a seguinte:

D V CJ
Documento Arquivo Processamento

ou operaçao

CJ ~ O(
Operação Terminal Entrada e
Pre-definida Salda

5.2.2 - çrQ~Qgr~I!.1~~

<>Decisão

o
Conexão

o cronograma ~ um grâfico de dupla entrada (72) on
de as linhas configuram as tarefas ou atividades e as colunas
definem os perTodos de .tempo, geralmente dias ou meses. Os
traços horizontais significam a duração das tarefas ou ativi
dades, com inlcio e termino bem definidos, conforme localiza
çao nas colunas.

Um ti P o d e c ro n o 9 ramas im p 1e s e o 11 Grã f ic o de Ganttil
cujas colunas pre-determinadas marcam o tempo em semanas ou
meses, podendo ser visualizado na figura 8.

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO JI.BRIL
--

(Semanas) (Semanas) (Semanas) (Semanas)
l~ 2~ 3~ 4~ l~ 2~ 3~ 4~ l~ 2~ 3 é!- 4~ 1~ 2~ 3~ 4~

PLANEJAMENTO
DE VENDAS e- __ __ ...J

MERCADO A - IL-- ---lEXECUÇAO DAS •..._- --- --- __ .J

VENDAS
MERCADO B -
EXECUÇAO DAS 1...-- --- --- __ .J

VENDAS
Onde: = Realizado = Est imado

GR~FICO DF-GRANTT
Fonte: CHIAVENATO I., Administração de Empresas. p.258.
Figura 8 - Croriograma

(72)
ciaI.

CHIAVENATO, I.
p.258.

Administraçio de Empresas: Uma Abordagem Contingen
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'5.2.3 ,. ~,IPer t ,lI

o 11per t II( P .ro 9 ram Eva 1 ua t io n ,Re v ie\'I T e ch n ique ) ou
t~cnica de avaliação e revisão de programas, ê um modelo de
~ontrole utilizado em atividades de produção e projetos de
pesquisa e desenvolvimento. O modelo bâsico (73) ê um sistema
baseado em:
- a rede;
- alocação de recursos;
- considerações de tempo e custo;
• rede de caminhos,
- caminho crltico.

O Ilpert" exige um quadro preparatório para a elabo
ração do diagrama~ no qual especificam-se e quantificam-se tem
pos (otimistas ou pesimistas), folga, eventos pr~-requisitos,
como mostra-se na figura 9.

A utilização do "pert", como sistema de controle dos
projetos de investimento,' constitui uma ajuda para avaliar
(74) o progresso obtido 'em comparação aos padrões estabeleci
dos de tempo pr~-determinados. No caso de apresentar-se uma
diferença ou desvio, converte-se em iuxTlio para locali~ar o~
de se devem aplicar as ações corretivas imediatas, mesmo que
ele não possa impedir erros, mudanças ou eventos imprevistos.

Os sistemas anteriormente lembrados constituem, con
eretamente, têcnic6s desenvolvidas~ especialmente, para trab~
lhos de engenharia e projetos de investimento e desenvolvime~
to tecnológico. No entanto, Marta V.R.Matta (75) chega a pr~
por um sistema simples e adequado a pequenos e grandes proj~
tos, com base num controle financeiro que deve ser realizado
em paralelo, que al~m das vantagens jâ reconhecidas pela con
tabilidade, permitirâ 'a perfeita identificação dos recursos
apropriados a um projeto, quando este estâ sendo executado nu
ma organização em operaçao.
, (73) CHIAVENATO, I. Adminis tração de Empresas: Uma Abordagem Contingen
cia l , p.263.
(74) CHIAVENATO,1. Adminis tração de Empresas: Uma Abordagem Contingen
c í a l , p. 263-266.

(75) MATTA, H.V.R. Sistema de Controle de Projetos. p.1l5-117.
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EVENTO Evento Temoo Tempo
N9 Tempo pre- Otimista Pessimista FolgaDESCRIÇJ.íO Dias requi

sito Inlcio Fim In, cio Fim
i

--

L Obter informação sobre
produção do serviço 5 - 1 5 1 5 O

2. Preparar planos e orça
mentos da produção do
serviço 20 1 6 25 6 25 O

3. ~ontar equipamentos e
mãquinas para a prod~
ção do serviço 25 2 26 50 26 50 O

4. Preparar local de pro
dução do serviço -- 13 3 51 63 51 63 O

5. Compra r materiais e com
ponentes para a prod~
ção do serviço 4 3 26 29 42 45 16

6. Receber ma teriais e com
ponentes - 20 5 30 49 46 65 16

7. Admiti r ou transferir
pessoal 10 2 26 -35 54 63 28

,
8. Treinar pessoal ') 4 e 7 64 65 64 65 O'-

9. Produzir primeiros ser
viços - 1 6 e 8 . 66 66 66 66 O

10. Corrigir operaçoes de
produção 5 9 67 71 67 71 O

11. Atingir plena orodução
do serviço 8 10 72 79 72 79 O

DIAGRAMA DE PERT: Introducão da Lavanderia num Hosoital
Fonte: Joseph A.Litterer. An Introducti on to ~1anagement-, Nova York, John

Wi11ey & Sons, Inc.-:-T978, p.379.
Figura 9 - Quadro Preparat6rio para Elaboração do Gr~fico PERT
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Os principais mapas de controle neste caso sao:
- balancete;
- comparaçao entre o previsto e o rea1izado;
-fluxo de fundos;
- fluxo de caixa.

Mesmo que a contabilidade de projetos signifique uma
duplicação de serviços contâbeis (76) na organização, ~ uma
vantagem.

Uma pôs-auditoria neste esquema permitirã verificar
se o projeto excedeu a previsão de custos e se foram atingi
dos os objetivos e rentabilidade projetados.

(76) MATTA,M.V.R. Sistema de Controle de Projetos. p.1l9.



CAPITULO V
APLICAÇAO DO MODELO EM ENTIDADES HOSPITALARES DE CAR~TER POBLICO
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1 - GENERALIDADES

Como complemento da presente"monografia, apresenta-
-se neste capitulo uma aplicação dos projetos de investimento
numa instituição hospitalar de carãter p~blico, que pode ser
representativa sob o ponto de vista de utilização. Esta apll
cação pretende, essencialmente, mostrar como, atraves do de
senvolvimento esquemãtico do modelo de projeto de investime~
to delineado no capitulo Ú, item 3.2, pode chegar-se a uma
conclusão prâtica sobre a conveni~ncia' de sua realização, se
ja desde o ponto de vista econ6mico, financeiro ou social.

Como exemplo prâ t i co desta aplicação, tomou-se a in~
talação de uma lavanderia própria no Instituto do Coração do
Hospital das Clinicas {INCOR). Foi escolhida esta instalação
por ser um dos projetbs de investimento que engloba a relação
de necessidades do mesmo. Trata-se de uma necessidade de in
vestimento representativa, devendo seu desenvolvimento, por
conseguinte, sujeitar-se a um cuidadoso processo de estudo que
permita uma anâlise conscienciosa de situações atuais e futu
ras, de maneira que o seu planejamento, instalação, organiz!
ção e controle tenha o mesmo cuidado dis~ensado aos demais se
tores do hospital, visto que a lavanderia apresenta as insta
lações mais caras de um hospital, devido a seu alto coeficien
te de custo por metro quadrado de construção (77).

Assim, trata-se de mostrar super~icialmente como se
ria o encaminhamento deste projeto, partindo dá anâlise da si
tuação atual dos aspectos referentes â lavanderia e rouparia
no INCOR, co ns i derando -se situações futuras e a ': exp os t ç ã o
das possiveis alternativas de solução do problema.

teri~ sido ideal apresentar o desenvolvimento prâtl
coe detalhado ~o mencionado projeto, para avaliar com maior
clareza a qualidade e a viabilidade do modelo. Este desenvol
vimentoseria, nâo somente tema propicio de outra monngrafi~,
como tambem existem atualmente diversos inconvenientes de ca
râter administrativo para isto: a ausencia de uma informação
centralizada a respeito, a iriexist~ncia de controles confiã
( 77) RICHTER, Hi Ldegar d Bromberg. Moderna Lavanderia Hospi ta lar. são
Paulo, Sociedade Beneficiente são Cami10, 1973. p.3
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veis de entrada e salda de roupa e a falta de disponibilidade
do pessoal encarregado destas informações, tornaram pratic!
mente impossTvel, nestas condições e circunstâncias, elaborar
em todos seus aspectos o projeto de investimento, ao qual vem
se fazendo referência.

Para isto, e tomando como exemplo o esquema detalh!
do a seguir, a Diretoria do INCOR poderia planejar a conform!
çio de um grupo especializado que elabore nao somente este prQ
jeto de investimento, como tambem aqueles que sejam de inte
resse para o Instituto.
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2 - ESTUDO DE MERCADO

2.1 - Situaçâo Atual

A lavagem de roupa do INCOR estã sendo efetuada p~
la lavanderia do Hospital das C1Tnicas que, atualmente, utili
za quase 15% de sua capacidade instalada para atender as ne
cessidades inerentes a essa lavagem. Por outro lado, a roupl
dos pacientes particulares ~ encaminhada a lavanderia de ter
ceiros, numa m~dia diâria de 232 quilos de roupa.

Estas informações originam o fluxograma (78) apr~
sentado na figura 11. Este fluxograma permite visualizar que
da coleta de roupa suja, passa-se diretamente ao encaminhame~
to para a lavanderia do HC, sem ter passado primeiro por uma
pesagem, acontecendo exatamente o mesmo quanto ao recebimento
da roupa limpa, originando um descontróle automâtico com uma
consequente evasâo, não quantificada at~ o presente momento.

O organograma atual (79) utilizado para a lavagem
da roupa do INCOR visualiza-se na figura 12. O INCOR conta
com uma rouparia dependente da USG, que atende às necessidades
apresentadas com algumas defici~ncias (80), como consequ~ncia
da aus~ncia de:
- Quadro funcional mTnimo, inclusive por transfer~ncia de pe!

soal não substituTdo;
- Area fTsica própria;
- Escassos recursos materiais; -Falta de controle tanto para a entrega da roupa a lavanderia

do HC, como para o seu recebimento.

(78) DIRETORIA ADJUNTA ECONÔMICO-FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA. Manual de
Organizaç~o da Seção de Rouparia do INCOR. Versão Preliminar. Sao Paulo,
p.5'- .
(79) DIRETORIA ADJUNTA ECONÔMICO-FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA. Manual de
Organização da Seção de Roupariado INCOR. p.3.

(80) DIRETORIA ADJUNTA ECONÔMICO-FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA. Manual de
Organização da Seção de Rouparia do INCOR. p.l.
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2.2 - An~lise da Demanda Atual

Como definição da magnitude atual da demanda, as e~
tatlsticas existentes indicam uma demanda mêdia de 1.560 qui
los por dia, perfazendo 46.800 quilos por mes, tomando como
consideração um peso de roupa a ser processado de 6 qui los lei
to por dia (de acordo com a especificcção própria do INCOR cQ
mo hospital especializado de alto padrão com troca di~ria ~2

lençois). Com respeito à roupa de pacientes particulares,exi~
te uma demanda mé d i a aproximada de 736.550 peças de rou pa.cqui
valentes a 165 quilos di~rios, acrescentadas de 67 quilos de
roupa dos acompanhantes, ou seja, 232 quilos de roupa por dia,
perfazendo 6.900 quilos ao mes, aproximadamente.

2.3 - Anãlise da Oferta Existente

A oferta existente para atender às necessidades da
lavagem de roupa do INCOR e fornecida pela lavanderia do -HC.
Esta lavanderia pussui uma capacidade instalada de 8.750 qui
los por dia (262.500 quilos mensais), 15% da qual, como foi
mencionado anteriormente, e dedicada ao f~rnecimento de seus
serviços ao INCOR) 1.313 quilos d i á ri os , que equivale a 39.390

.quilos mensais).

2.4 - Preços e Custos Anuais
2.4.1 - Lavanderia do HC----------------
O INCOR nao arca com nenhuma despesa referente

prestação destes serviços.
-a

·2.4.2 - Lavanderia de Terceiros
Em out~bro de 1983 o preço por quilo de roupa lava

da por terceiros foi de Cr$ 105 (cento e cinco cruzeiros),te~
do significado para o INCOR um custo mensal aproximado de Cr$
73~.800 (setecentos e trinta mil e oitocentos cruzeiros), que
anualmente perfazem o valor de Cr$ 8.800.000 (oito milhões e
oitocentos mil cruzeiros).
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2.5 - Demanda e Oferta em Potencial

A previsão de lavagem de roupa para o ano.em curso,
por parte da USG, e de 1.800 quilos por dia, ou seja, um acre~
cimo de 37% sobre a demanda atual, sem levar-se em considera
çao uma posslvel expansão e contando somente com uma rotativi
dade de leitos e aumento de cirurgias.

O INCOR possui no seu planejamento, a medio prazo~
um incremento de aproximadamente 90 leitos, o que resultaria
num aumento de 32% da capacidade do Instituto,significando
tambem um acrescimo de 540 quilos diãrios, perfazendo um to
tal de 16.200 quilos mensais.

2.6 - Definição dó' Problema

Como foi mencionado no inlcio deste item, o INCOR
atual~ente, para dar atendimento âs suas necessidades de lava
gem de roupa, utiliza os serviços da lavanderia do Hospital
das Cllnicas, no que se refere a pacientes que tem direito de
atendimento gratulto, assumindo os custos de reposição de ro~
pa, perdida por falta de controle. No ca~o de pacientes par
ticulares, contrata os serviços de uma lavanderi,a de tercei
ros, arcando com os gastos inerentes â lavagem.

Estas seriam umas das principais razões pelas quais
o INCOR teria especial interesse em implantar a sua própria. la
vanderia.

O problema consiste numa tomada de decisão com o s~
guinte racioclnio: "O custo anual da nova unidade do Institu
to deve diminuir com vantagem os custos de reposição da seçao
de rouparia, al~m de apresentar os mesmos preços para a lava
gem de roupa de pacientes particulares, fornecidos por uma la
vanderia de terceiros. Por outro lado, os resultados atinen
tes â ef~ci~ncia na prestação de serviços, devem ser maiores,
visto que roupa limpa e fato~ indispensâvel para o bom funcio
namento de qualquer hospitalll

•
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2.7 - A 1terna ti v~e So.lução e Cons idera ções
2.7.1 - Alternativa I
A primeira alternativa a ser analisada seria a manu

tenção dos serviços atuais, isto e, lavanderia do HC e lavan
deria de terceiros.

Esta alternativa apresenta aspectos negativos e p~
sitivos por parte do HC. Entre estes aspectos negativos p~
dem citar-se:
- A mesma manipulação da roupa sem controle algum;
- A aceitação do mesmo atendimento que centralizado fora do

Instituto, prejudica a eficiência;
- O risco de contatos perigosos em algum momento do

mesmo se tomando todas as medidas sobre imunização,
transporte atê a entrega final, visto ser a lavagem de
pa do INCOR realizada numa lavanderia centralizada

processo
desde o

rou
que pre~

ta atendimento a diversas ireas do HC;
- A vulnerabilidade a qualquer eventualidade que possa aconte

cer na lavander.ia do HC.
Como aspecto positivo poderia citar-se:

- O INCOR nao arca, aparentementes com nenhuma despesa: de la
vagem de roupa em se tratando da lavanderia do HC, não dei
xando de levar em consideração os altos custos de reposição.

A lavagem de roupa em lavanderia de terceiros impli
ca em acumulação nos fins de semana, com os correspondentes
perigos de h i q i e ne . Por outro lado, estas lavanderias não po~
suem tecnicas adequadas para o tratamento de roupa contamina
da.

2.7.2 - Alternativa 11
A ~egunda alternativa, instalação de uma lavanderia

pr6pria dentro d~ INCOR, tendo como base a exposição anterior
mente apresentada, seria um dos serviços de apoio ao atendi
mento de pacientes, proporcionando roupa limpa e em quantid~
de ~dequada aos serviços do Instituto. Os aspectos positivos
que esta alternativa apresentaria, em se referindo no tocante
ã roupa lavada pela lavanderia do HC, são fundamentados nas
seguintes razões:
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- No HC existe, atualmente, um d~ficit de aprox~madamente 16%
de quilos necessârios de lavagem por dia. A ampliação da
capacidade instalada pode resultar i~suficiente, não exclu
sivamente para o constante aumento das necessidades de aten
dimento ao mesmo, como tamb~m para a demanda do INCOR, com
similares e at~ maiores expectativas de crescimento;
A presença no HC de doenças infecciosas implica num risco
de contaminação na manipulação da roupa, desde a sua receE
çao e entrega na lavanderia do HC at~ a devolução ao INCOR;

- Seguindo o sistema atual e devido â falta de controle, apr!
senta o risco de perda de roupa, incidindo notoriamente em
custo de reposição da mesma;

- A roupa que a lavanderia do HC entrega, não chega em condi
ções imediatas de estocagem e distribuição. Exige um pr~
cesso que implica em perda de tempo e participação de fun
cionãrios para tal serviço.

Os aspectos negativos apresentados pela lavagem de
roupa em lavanderias de terceiros sao id~nticos aos citados
anteriormente na Alternativa I.

Como aspectos negativos que a alternativa II apr!
senta, pode citar-se:
- O alto custo de investimento que representa a instalação no

INCOR, significando não somente a adequação de um serviço
que satisfaça as necessidades atuais, como tamb~m a previ
sao do futuro, de tal maneira que se impeça uma estrangul~
çao em seu funcionamento com uma projeção coerente, eXlgln
do a montagem de toda uma estrutura de custos elevados.

2.7.3 - ~2~~i~~r~çª~~_~~r~i~.
Examinando o acima exposto sobre as alternativas de

solução, aprecia-se a importância da instalação de uma lavan
deria no INCOR, com caracterlsticas de alta t~cnica e especi~
lização do Instituto, exigindo uma prestação adequada dos se!
viços, especialmente por razões de ordem funcional.

Deve levar-se em consideração que, num momento dado
e após as prioridades de atendimento â demanda do serviço por
parte do INCOR, pode converti r-se este numa unidade de apoio
a um dos institutos do HC, o que melhor se adaptasse âs condi
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ções exigidas, ou uma fonte de recursos adicionais, com a pre~
tação de um serviço fixo contratado para as margens não utili
zadas e repre~entantes de um lucro cessante, com uma razoãvel .
margem de imprevistos por falhas operacionais, tais como,equl
pamento, pessoal etc.
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3 - TAMANHO E LOCALIZAÇAO .:r~"\~~'~.
.:..../:: .}.. :1·~

3.1 - Capacidade do Projeto

De acordo às necessidades atuais e futuras de expa~
sao, a capacidade ideal do projeto estaria dada pela conside
raçã o deu m a ca r 9 a de 1ava 9 e m de 2. 8 OO qui los Po r d ia, is toe.
350 quilos por hora, para uma jornaJa de trabalho de 8 horas
ao dia e 6 dias por semana.

3.2 - Fatores Condicionantes da Capacidade

Os fatores condicionantes da capacidade do projeto
sao enumerados a seguir:

Centro cirúrgico como setor de maior carga de lavagem de ro~
pa, não esquecendo a tend~ncia existente ao aumento do núme
ro de cirurgias, mais ainda considerando-se uma expansao das
instalações do Instituto;

- Aventais (uniformes) de medicos, enfermeiros etc.;
- Roupa pediatrica, pequena e de cozinha, como terceiro fator

condicionante do tamanho.

3.3 - Justificativa do Tamanho com Relação ao Processo

Os f a t o r.e s condicionantes da capacidade relacionados
acima, exigem os seguintes equipamentos que preenchem as ne
cessidades de carga imposta por cada um deles:
- 3 mãquinas de lavar roupa centrlfugas do tipo barreira, sen

do:
uma de 200 kg/hora - para a roupa proveniente do centro ci

rúrgico;
. uma de 100 kg/hora - para os aventais (uniformes),
. uma de 50 kg/hora - para a roupa pediatrica, pequena e

de cozinha,
-somando 350 quilos por hora que multiplicado por 8 horas diã
rias de trabalho, evitando o pagamento de horas extras, perf~
zem um total de 2.800 quilos por dia.
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1 calandra de 4 cilindros de 30cm 0,com dobradeira, economi
zando tempo e mão-de-obra com uma produção satisfat6ria.

- 4 secadoras de 50 kg; esta produção foi superestimada por
se tratar de um equipamento sujeito a maiores problemas op~
racionais, tendo-se por obrigação a previsão de uma m~quina
ociosa para o atendimento de qualquer eventualidade.
1 prensa combinada para passar a roupa, para o atendimento
de uniformes tanto de m~dicos com~ do restante do pessoal.

- 3 balanças, sendo um~ para a área de roupa suja de 500 kg,
outra para a área de roupa limpa, tamb~m de 500 kg e uma me
nor para a área de produtos de lavagem.

- 6 carrinhos de estrutura metálica, um por andar, de 156 cm
x 87 cm para a coleta e separação de roupa.

- 1 equipamento de lavagem e esterilização, tipo Microspray,
tanto dos carrinhos como de todo o local de separação e car
ga das máquinas de lavar roupa.

- 8 carrinhos-prateleiras para a estocagem e distribuição de
roupa limpa, tomando como base a avaliação de 1 carrinho p!
ra cada 10 leitos (81).

- 9 ou 10 carrinhos-prateleiras para a estocagem e distribui
ção de roupa limpa, previstos para a expansão dos serviços.

-1 máquina especial de term6marcação para a execução de cos
turas al~m da marcação de logotipos.

- 2 máquinas de costura simples, para o setor de costura.
- 1 máquina overl~que, para costura de plástico ou de tecido

mais resistente.
2 extintores de inc~ndio de espuma, para o setor de roup.!
ria.

- 4 extintores de inc~ndio de C02, para a area das máquinas
de lavar roupa e para a área de acabamento, por causa do
equipamento el~trico.

3.4 - Localização

A instalação provável da lavanderia, rouparia e es
crit6rio da chefia do setor, está prevista no local onde atual
mente ~ocupado por bioengenharia e almoxarifado.
(81) RICHTER, H.B. Moderna Lavanderia Hospitalar. p.40.
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A descrição da ârea total disposta para a execuçao
do projeto ~ de 350 m2, distribuTdos da seguinte maneira, de
acordo com as previsões da Divisão de Arquitetura do INCOR:
- 25% da area para a separação e lavagem;
- 45% da area para o acabamento de roupa lavada, que engloba

secagem, dobragem e passagem;
- 30% da ârea para a rouparia, costura e escrit6rio.

A justificativa para a lo~alização seria apresent!
da por ser este o local que melhor se adapta ao serviço, por
estar separada das outras âreas, tendo em vista a manipulação
delicada que requer a roupa que se encaminha a este setor, ao
mesmo tempo facilita o seu transporte por encontrar-se dentro
d~ mesmo edifTcio, sendo o finico lugar que comporta a adequ!
çao a este tipo de serviço no menor espaço de tempo possTvele
com as condições exigidas por uma lavanderia do tipo barreira.
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4 - ENGENHARIA DO PROJETO

4.1 - Seleção e Descrição do Processo de Produção

A seleção e a descrição do processo de produção do
serviço foi feita de a.cordo com as normas indicadas nos tex
tos de Lavanderia Moderna Hospitalar (82) e Lavanderia Hospl
talar (83), fornecendo em termos ge:ais as seguintes especif!
caçoes:
- As instalações deverão permitir eventuais ampliações ou al

terações futuras dos equipamentos.
-As canalizações devem estar completamente livres e pintadas

nas cores convencionais ou com sTmbolos adequados para fac!
litar a sua manutenção e aumentar a sua segurança.

- Todas as linhas de vapor e âgua quente devem estar cuidado
samenteseparadas para a proteção do pessoal, diminuição dos
custos operacionais e redução do calor transmitido ao meio am
biente.

- Qualidade da âgua: a qualidade adequada da âgua disponi
vel ~ de fundamental importância para o ~xito da lavagem. A
ãgua a ser utilizada deve ser "molel!, sem presença de sais
de cálcio e de magnesio, não deve conter ferro ou manganes,
visto que estes elementos deixam a roupa amarela, precisan
do serem precipitados quimicamente e serem eliminados por
meio de instalação de filtros previstos no planejamento da
lavanderia. A âgua não deve rã conter, tambem, materia orgâ
nica.
Quantidade de ãgua: sao necessãrios aproximadamente de 35
a 40 litros de ãgua para cada quilo de roupa seca. t impo~
tante prever-se que a pressao da âgua e o diâmetro do enca
namento sejam suficientes para encher as mãquin~s de lavar
em menos de um minuto, isto visando economizar mão-de-obra e
por conseguinte, custos operacionais
Temperatura ~a ãgua: e importante anotar (84) que nao exis
tem aquecedores eletricos capazes de produzir ãgua a 909C,

(82) RICHTER, H. B. Moderna Lavanderia Hospi talar.

(83) HEZZANO,, Augus to A. Lavanderia Hospitalar. são Paulo,
1980.

(84) RICHTER, H.B. Moderna Lavanderia Hospitalar. p.44.

CEDAS,
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em quantidade suficiente para a lavagem co rre t a da roupa ho~
pitalar. O aquecimento a vapor de todo o equipamento da l!
vanderia ~ o que oferece maiot vantagem econ6mica~ tendo em

.vista as investigações que mostram a seguinte relação entre
os custos da energia por quilo de roupa seca:
·vapor: 1,0
-ô l e o : 1,2

·gâs de rua: 2,5
·energia el~trica: 3 a 4
Esgoto: o esgoto da lavanderia (85) precisa ter capacidade
para receber suficientemente o efluente de todas as mâqui
nas de lavar simultaneamente, sem perigo de transbordamento
ou contaminação. As canaletas do piso sob as mãquinas de
lavar devem ter 20 cm de profundidade e para o seu correto
dimensionamento ~ necessãrio observar que a vazão do efluen
te seja tres vezes maior do que o fluxo de abastecimento,d~
vido â forte contaminação daquele. r indispensãvel que o
esgoto seja devidamente tratado com cloro (20 a 25 ppm) an
tes de ser evacuado. O efluente da lavanderia pre~isa ser
corretamente dimensionado somando-se as descargas de todas
as mãquinas de lavar durante o dia de trabalho.

-Vapor: definitivamente, o vapor ~ um sistema que dã lugar
a um processamento (86) eficiente e econ6~ico. A pressão
adequada para utilização do vapor em cada equipamento ~ de
grande import~nc.ia, tanto para diminuir custos operacionais
como para a qualidade do processamento. Na utilização das
linhas de vapor (87) devem utilizar-se tubos de aço galvanl
zado, sem costura, devidamente revestidos e levemente incli
nados com purgadores para o escoamento do condensado.

- Ar comprimido: o ar comprimido serã usado na lavanderia p!
ra as prensas e para os controles automãticos das mãquinas

.de lavar.
- Ventilação (88): entre a ãrea limpa e a ãrea contaminada

deve existir uma diferença de pressão equivalente a 10 qui
Moderna Lavanderia Hospitalar. p.45.(85) RICHTER, H.B.

(86) RICHTER, H.B.
(87 ) RICHTER, H.B.
(88 ) RICHTER, H.B.

Moderna Lavanderia Hospitalar. p.45
Moderna Lavanderia Hospitalar. p.45
Moderna Lavanderia Hospitalar. p.46-47.
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los por metro quad~ado, para ga~antir o fluxo do ar, sempre
do lado limpo para o lado sujo, dentro do serviço. Os sis

devetemas de exaustão da ãrea limpa e da ãrea contaminada
rão ser independentes, ainda que interligados de tal
ra que a ventilação do lado limpo seja interrompida
~ouver falha do lado contaminado. Deve existir

.manei
quando

completa dos circuitos de ar fresco e viciado.
çao da lavanderia deve ser calculada â razão de:
·10 volumes de ar por hora no inverno;
·15 a 20 volumes de ar por hora no verão;
·4 volumes de ar por hora na rouparia, costura e no escrit6

renovaçao
A ventila

rio.
A instalação correta do sistema de ventilação deve movimen
tar o ar fresco em direção ao equipamento que produz calor
para sair pelos exaustores ai localizados e devidamente equ..i
pados com filtros para a felpa.

- Forneci~ento de energia el~trica: pode prever-se uma dema~
da de aproximadamente 0,1 quilowatts por hora de roupa seca
(89) incluindo este dado somente mãquinas de lavar em parc~
las. A alimentação el~trica deve ser trifãsica a 4 fios (3
fases e 1 neutro), 60 Hz, provida por meio de um subalimen
tador da alimentação geral. O painel de distribuição (90)
deverã estar localizado num ponto dentral da ãrea de prod~
çao para minimizar a quantidade de fiação necessãria, sendo
de fãcil acesso â manutenção e provido de fechadura. Tanto
o painel de distribuição, como as chaves selecionadoras,ch~
ves de partida (demarcadoras) e chaves de controlelocaliz~
das nas zonas de produção, devem ser â prova do tempo. Para
a alimentação das mãquinas podem ser empregados condutos e
cabos de cobre com isolamento de borracha butilica.
Distribuição ·daforça: ~ essencial (91) que todas as mãqu!
nas sejam adeq~adamente aterradas conforme a filtima edição
da NB3-IIInstalações El~tricas de Baixa Tensão", da Associa
ção Brasileira de Normas T~cnicas. Devido â umidade exis
tente na lavanderia, os cabos m5veis de controle utilizados,

(89) RICHTER, H.B. Hoderna Lavanderia Hospitalar .: p.47.
(90) RICHTER, H.B. Hoderna Lavanderia Hospitalar. p.47.
(91 ) RICHTER, H.B. Hoderna Lavanderia Hospitalar. p.48.
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por exemplo em mon~vias suspensas, devem ter isolamento ad!
quado para estes sistemas. O conjunto de contadores de par
tida deve ser operado â distância por meio de botoeiras. A
chave de partida deve ser completa (92) com proteção contra_.
sobrecarga e curto-circuito. A tensão de operação das bovl
nas e botoeiras não deve ultrapassar a 50 volts (CA}. Todos
os mo~ores das âreas de produção e os motores protegidos con
tra jatos de mangueiras ou esguichos.

- Tomadas: as tomadas para o equipamento portãtil -necessa
rias nas zonas de processamento, devem ser colocadas a um
metro do piso e do tipo blindado com chaves da Peterco em
caixa de alumTnio fundido com a tampa a prova de tempo(93).
Deve realizar-se a previsão de tomadas para 15 amperes ao
longo das paredes da ~rea limpa, a não mais de 6 metros de
distância uma da outra e nos seguintes locais especTficos
(94) :
·uma tomada na area de separaçao;
·uma tomada ao lado da calandra;
·uma tomada ao lado das prensas;
·uma·tomada na r o up ar i a ;
·uma tomada para cada mãquina na sala de costura;
iduas tomadas no escritõrio.

- Iluminação: deve contar-se com uma luminosidade uniforme
(95), sem brilho nem projeção de sombras e com a seguinte
intensidade (medida com luximetro â altura do trabalho):
·300 lux na sala de costura;
·250 lux nas demais areas de trabalho;
.100 lux nos vestiârios e sanitãrios.
precisando aproximadamente 30 watts por metro quadrado de
area a ser:iluminada. Interruptores e aparatos de ilumina
çã o, co 1ocados. na ã rea de prod ução, d evem se r a p rov a d o
tempo e não cotrosivos. Em todos os locais, os aparatos de
iluminação devém ser de superfTcie lisa e de fãcil limpeza.

(92) RICHTER, H.B. Moderna Lavanderia Hospitalar. p.47-48.
(93) RICHTER, H.B. Moderna Lavanderia H6spitalar. p.48.
(94) RICHTER, B.B. Moderna Lavanderia HosEitalar. p.48.
(95) RICHTER, H.B. Moderna Lavanderia Hospitalar. p.48.
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- Intercomunicação: o escrit~rio da chefia deve ser provido
{96) de um ramal de telefone externo e de um ramal de tele
fone interno, sendo ~til, tamb~m, um sistema de intercomuni
cação entre a ãrea contami n-ada, a ãrea 1 impa e o escri t ó r i o.

- Observação: não se preve a ins~alaçã~ de caldeiras visto
existir a id~ia de instalação de uma caldeira el~trica e
centralizada, para uso de todo o Instituto. Portanto, para
o planejamento definitivo do projeto, deverã sel~ feita uma
distribuição proporcional de custos, de acordo com a sua
utilização.

4.2 - Descrição dos Equipamentos

A instalação da lavanderia compreende o detalhamen
to do equipamento citado no item 3.3 deste capTtulo, sendo a
seguinte a sua descrição:
- Mãquinas de lavar roupa centrTfugas do tipo barreira (tr~s,

uma de 200 kg/hora, outra de 100 kg/hora e outra de 50 kgl
Ihora), tratando-se de equipamento mais aperfeiçoado, que
e xe cu ta o t rab a 1h o de 1a va r e ce n t r ifu ga r s e'itl ma n ipu 1a çã o
intermediãria (97).

-Os dados gerais referentes a este equipamento encontram-se
detalhados no Quadro 2.

- Ca 1a nd ra d e 4 c i 1 ind ro s de 3 O cm 0, com d o b rad e ira : a ca
landra e uma mãquina que se destina a passar e, simultanea
mente, secar a roupa; neste caso estã incorporada, al~m dis
50, a dobradeira. que ~ praticamente impre5cindTvel pa~a
agilizar o processamento. Este equipamento poder ser aqu~
cido a vapor, a eletricidade ou a gas, sendo este~ltimo o
menos usado. [aconselhãvel o equipamento de 4 cilindros,
dada a capacidade exigida pela lavanderia em anãlise. A ca
landra ~ o equipamento mais caro da lavanderia (98), visto:
·quantidade do material aplicado;
·volume de mão-de-obra na fabricação;
·teor de segurança que deve oferecer;
.despesa de transporte.

(96) RICHTER, H.B. Moderna Lavanderia Hospitalar.
(97) MEZZANO. A.A. Lavanderia Hospitalar. p.61.
(98) HEZZANO, A.A. Lavanderia Hospitalar. p.83.

p. 49.
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SH1BOLO MODELO SLDE-50 SLDE-100 SLDE-200

B Capacidade kg 50 100 200
Volume dm3 560 1280 4100

1---

Diâmetro em 78 99 120
. Comprimento em ' 130 165 210@

Voltagem V 220/380 220/380 220/380
"

Fase - 3 3 3
Ciclagem Hz 60 60 60
Motor HP 2 5 10
Consumo Kw 1 ,5 2,9 5,8
--
Entrada po 1 . 2 2 1/2 3

0& Descarga po 1 . 4 6 10
Consumo J!. 1000 2100 4000

----

'f31 Entrada po 1 . 1 1 1 1/4
Consumo kg 34 70 135
Pressão 1bs/po12 100 100 100

C) Tempo
operacional mino 45 a 55 45 a 55 45 a5 5

~
Comprimento em 167 230 300

-; Largura em 93 113 140
Altura em 150 170 185

-

tJ Peso 11quido kg 495 1020 1380
Peso bruto kg 630 1200 1550

Fonte: MEZZANO, A.A. Lavanderia Hospitalar

Quadro 2 - Dados Gerais das Mâquinas de Lavar Roupa CentrTfugas
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A calandra apresenta um custo operacional elevado por causa
de:
·requer tubulação a vapor, para condensado e para eletrici
dade;

·ocupa grande espaço;
·consome muito vapor e eletricidade;
.precisa muita mão-de-obra para a sua operaçao;
·a rigor exige instalação de coifa.
Uma calandra com estas caracterlsticas (99) tem aproximad!
mente um peso de 2 toneladas s6 de ferro. A caixa t~rmica
~ montada em chapas soldadas com 15 cm de espessura, isto
devido a que a sua pressão de trabalho e elevadlssima, pe~
to de 7 quilos por centTmetro quadrado e requer segurança
contra explosão. Para tanto, a cada 20 em são soldados ti
rantes para fixar a parte superior â inferior.

- Secadora (4 unidades de 50 kg cada uma): a estrutura da se
cadora ~ semelhante â da mãquina de làvar roupa centrlfuga,
constando de dois cili.ndros, sendo o interno girat6rio, mo
vimentando a roupa por rotação e pela presença de pãs (100).
Recebe irradiação de calor de fonte que fica no alto ou abai
xo, sendo aspirado para baixo ou lateralmente, formand'o uma
corrente de ar quente que atravessa todo o compartimento.
Funciona a vapor, eletricidade ou a gãs .. O seu rendimento
depende da limpeza frequente do coletor de felpas de exaus
tão.
Os dados gerais ~eferentes a este equipamento encontram-se
detalhados no Quadro 3. No Quadro 4 são fornecidos os da
dos técnicos da secadora.

- Prensa para passar a roupa: o modelo a escolher para ser
vir ã passagem de roupa, em especial uni~ormes, deve ofer~
cer um trabalho fãcil, evitando o cansaço do funcionãrio a
quem corresponder a sua operação e sem p rigo d~ queimar as
mãos ao colocar a roupa.
Um modelo de prensa combinado seria aconselhãvel, por reali
zar serviços ]erais para todos os tipos de tecidos, casimi
ras, lãs, algodão, seda etc. Trata-se de um equipamen~o ca

(99) MEZZANO,A.A. Lavanderia Hospitalar. p.83.

(100) HEZZANO, A.A. Lavanderia Hospitalar. p.90.



/
95:,.

SE-lO SE··15 SE-20 SE-30
51MBOLO MODELO SV-l0 SV-15 SV-20 SV-30 SV-50

SG-l0 SG-15 SG-20 SG-30 SG-50

e Capacidade kg 10 15 20 30 50
Volume dm3 354 475 637 918 1020

® Diâmetro em 95 95 95 114 114
Profundidade em 50 67 90 90 100

Voltagem V 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380, Fase - 3 3 3 3 3
Cic1agem Hz 60 60 60 60 60
Motor/Cesto HP 0,75 0,75 1 1 1,5
Motor/Exaustor HP 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Consumo Kw 12 13,5 18 30 -

~
Retorno
Condensado pol , 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

-~ Consumo m3 1 1,30 1,60 2,40 3,80
I

.E!? Pressão lbs/po12 100 100 100 . 100 100
Entrada pol. 3/4 3/4 3/4 1 1 1/2
Consumo kg 15 20 30 45 50

(9 Tempo
operacional mina 20 a 25 20 a25 20 a 25' 20 a 25 20 a 25

j Largura em 97 114 137 140 150
Comprimento em 105 105 105 128 128
Altura - em 185 185 185 195 195

tJ Peso liquido kg 350 380 420 530 560
Peso bruto kg 450 450 550 690 725

Fonte: MEZZANO, A.A. Lavanderia Hospitalar.

Quadro 3 - Dados Gerais das Mãquinas de Secar
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g 15 25 50
.
~

CAPACIDADE - Carga Seca kg 15 25 50
PRODUÇAO - Horas kg 30 50 100
CILINDRO - Diâmetro mm 800 900 1100

Profundidade mm 760 760 1100
Rotação RPM 40 32 varo

DIMENSOES - Largura mm 835 1000 1150
Altura mm 1820 1820 2000
Profundidade mm 1140 1140 1600

MOTOR - HP 1/3 1/2 1/2- 3/4
EXAUSTAO - Diâmetro pol. 10 10 12

Capacidade M3m 18 25 50
ELt:TRICO - Consumo Kwh 19 30 -

3 Fios n9 6 4 -
VAPOR - Consumo K/h 34 52 100

Conexão pol . 3/4 3/4 3/4
Pressão Psi 80/125 80/125 80/125
Força - 2 Fios n9 1·6 14 10

GJ\S - Consumo Btl 115.000 125.000 250.000
Conexão pol 3/4 3/4 1
Força - 2 Fios n9 16 14 10

PESO - Liquido kg 280 340 480
Volume m3 1,83 2,30 3,80

Fonte: MEZZANO, A.A. Lavanderia Hospitalar.
Quadro 4 - Dados Tecnicos das Mãquinas de Secar

ro nas ua ins 1::a1açã o e de ba ixa produ çrã o, sub s ti tu i no e n
tanto, 5 ferr6s de passar roupa e seus operadores. Um fun
cionamento eficiente consegue passar 8 quilos de roupa por
hora, numa prensa simples e 12 quilos numa prensa dupla.

_ Balança: a roupa deve ser pesada por anteced~ncia, ~ medi
da que vai chegando dos andares ou das unidades. Alem dis
so, e bom contar-se com uma balança pequena junto aos prod~
de lavagem de roupa para facilitar as medidas corretas para
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c ada m ã qui na de 1avar e para .cada operaçã o . Seri a idea1 pr~
parar-se com anteced~ncia a dosagem em recipientes de volu
me s certos.

ns ~quipamentos restantes necessãrios jã foram devi
~~amente especificados e por não serem sofisticados, as deter
~minações expostas no item 3.3 deste capltulo,para os fins
-pr-opos t os no desenvolvimento do presente estudo, são su+i c i en
·tes,porem no momento de "e var ã pr â t t ca este projeto, deverã
entrar-se em maiores detalhes, podendo se dar lugar a uma ou
outra modificação, de acordo com as circunstâncias do momento.

-4.3 - Rendimentos e Flexibilidade da Capacidade Utilizada

-o detalhamento acima exposto dos equipamentos,' no
local previsto, possui os rendimentos suficientes para as ne

'-c es si da des da 1avanderia a funcionar no INCOR, abas te cendo tam
bem as posslveis ampliações futuras nao longinquas, tanto de
serviços como de instalações.

4.4 -Cronograma de Execução

·0 cronograma apresentado na figura 13 nao inclui da
tas pre-estabelecidas, visto ser este projeto um dos mGlti
plos e potenciais planos, para os quais o INCOR ainda nao es
tabeleceu prazos, ,podendo-se levar a cabo somente por ocasião
da ampliação de suas instalações, para que o local hoje oCUp!
do pela b ioengenhariae almoxarifado seja cedido para a 1ava,~
"deria, sem outros contratempos. Ainda melhor seria se dentro
.das ampliações fosse contemplada a construção da ãrea da la
vanderia, com a sua seção de costura e rouparia, considerand~
-se como ideal. Nestas circunstâncias, seria feita a constru
ção de acordo com as melhores especificações que atendam tan
to ã dema nd a do momento, comoã futura. Por estas razões e
que ocronogra~a obedece, em termos muito globais, o seguime~
to de um esquema que foi planificado, dando uma ideia de rea
lização simultânea ou não com as obras, de acordo com a sua
disposição no tempo.
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5 - INVESTIMENTO DO PROJETO

5.1 -Custo Total Estimado do Investimento Ffsico

99.

O custo total estimado do investimento +Ts í co e apr~
sentado em milhões de cruzeiros, sendo:
- Equipamentos: valor aproximado (a preços atuais):Cr$ 300
- ~daptação das instalaçõLs: Cr$ 200
.- ~T,otal •••• ti ••••••..••••••••••••• ti ••••••••••••••• '••• "•••••• Cr $ 5 OO

5.2 - Custo Total da Operação

tambem,o custo total da operaçao e apresentado,
~m milhões de cruzeiros, sendo:

Mão-de-obra (considerando 30 operãrios com dois
salãrios mfnimos e direito ã taxa de insalubri
dade de 20%, na ãrea de roupa limpa e de 40%,na
irea de roupa suja, tendo se realizado neste
sentido, uma distribuição tentativa de 15 fun
cionãrios em cada ãrea, alem de um chefe e uma
secretãria com 4 e 3 salãrios mfnimos, respecti
vame n t e Cr$ 200
Insumo sobre materia prima: sabão, cloro, aci
dulante e amaciante .•......................... Cr$ 40

- Serviços: energia eletrica, ãgua fria, ãgua
quente e vapor ·Cr$ 20

- Depreciação, considerando-se 6 anos de vida útil
para as mãquinas de lavar roupa ~ 8 anos para
a calandra, secadora e prensa para a passagem da
roupa a 4% anuais sobre o custo de instalação.

- Sub-total ~ .
- Outros(lO%) .
- Total ................................ ' .

Cr$ 40
Cr$ 300
Cr$ 30
Cr$ 330

custos fi
-t-

Nestes custos nao foram intluld6s os
nanceiros nem do imEvel nem do capital de giro nem da adminis
tração de vendas, dadas as caracterfsticas do INCOR como ins
tituição pública de saúde. Foram considerados 10% sobre o cus
to da operação para eventuais custos adicionais.
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6 - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E DE ORGANIZAÇAO

Ao executar a alternativa de instalação de uma la"
vanderia pr6pria no INCOR, incluir-se-ia a criação de uma or
ganização para a sua operação e execução, subordinada ã Unida
de de Serviços Gerais, como pode set visualizado no organogr!
ma para a execução do projeto da figura 14, seguindo os deli
reamentos propostos no estudo correspondente ao Manual de ar
qaní zação da Seção de Roupa ri a do Instituto (101).

[is G I

INCOR
Lavanderia

lavagem
Centrifugação

Preparação
Calandragem

Termomarcação

-Guarda
L-Distribuição

Figura 14 - Organograma de Execução do Projeto

( 101) DIRETORIA ADJUNTA ECONÔHICO-FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.
de Organizaç~o da Seç~o de Rouparia do INCOR. p.2l.

Manual
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7 - ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTO PARA O INVESTIMENTO

7.1 - Necessidades de Capital

Como foi planificado desde o começo deste capltulo,
os desembolsos relativos ao investimento teriam uma exigibili
dade de acordo com o cronograma de execução, em um total esti
mado de Cr$ 800 milhões, ~t~ a colocação em funcionamento da
lavanderia. Este cãlculo tentativo inclui desde a adaptação
das instalações e compra de equipamentos, at~ o capital de tra
balho necessãrio durante o primeiro ano, a preços atuais. Não
inclui, por~m,os valores correspondentes ~ depreciação, por
não constituirem salda de caixa e por quanto o seu registro
contãbil somente se apresentarã no fim do primeiro ano de op~
raçao.

Os desembolsos seriam visualizados da seguinte ma
neira (os dados são apresentados em percentagem para melhor
dimensionar o investimento):
- Elaboração do projeto por parte de um grupo especializado

composto de maneira ideal por um economista, um administra
dor e um engenheiro. O desembolso seria estimado em Cr$ 12
milhões durante os 4 meses previstos, o que equivaleria a
dizer 1,5% do total.

- Adaptação das instalações: para esta fase, posterior ~ apr.Q.
vação do projet~ e de acordo com os resultados de avaliação
e com as pollticas inerentes, prev~-se o seu t~rmino no fim
do terceiro trimestre. O seu desembolso seria estimado em
Cr$ 200 milhões, equivalente a 25% do total.

- Compra de equipamento: prevista, de acordo com o cronogr~
ma, para o ~ltimo trimestre da adaptação das instalações,i~
to ê, durante o terceiro trimestre do projeto,
desembolso de aproximadamente Cr$ 300 milhões,
pondem a 37,5% do total.

- Seleção, contratação e treinamento do pessoal: a parte de
seleção e contratação do pessoal foi prevista paralelamente

sendo o seu
que corres

ao mesmo trimestre da fase anterior, sendo a parte de trei
namento de pessoal executada concomitantemente com os dois
~ltimos meses da seleção e contratação, correspondentes ao
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terceiro trimestre do projeto. D custo desta fase estã ava
liado ~m Cr$ 33 milhões .durante os mencionados 3 meses, o
~ue seria dizer 4% do total.

-Colocação em funcionamento:" simultaneamente â colocação em
funcionamento da lavanderia, teria lugar o indispensãvel se
'9uimento e controle do projeto. O desembolso anual seria
estimado em Cr$ 255 milhões, que representariam o 32% do to
tal.

~ronologicamente, os desembolsos seriam
~os-da seguinte maneira:

apresent~

PER10DO PERCENTAGEM

19 trimestre 1 ,1%
2Q trimes tre 0,4%

11 ,0%
11 ,4%

3Q trimestre l4~0%
37,5%
4,0%

55,5%
4Q trimestre 32,0%

T O T A L 100,0%

CONCEITO

Elaboração do projeto
Elaboração do projeto
Adaptação das instalações

Adaptação das instalações
Compra de equipamento
Seleção e treinamento

Colocação em funcionamento

Quadro 5 - Ordem Cronol~gica dos Desembolsos

7.2 - Capital Disponlvel

O capital disponlvelestaria definido pelo orçame~
to de investimento, contando-se eventualmente com a liberação
de recursos por parte da Fundação.

Pelas caracterlsticas pr~prias do INCOR, não foi l!
vantada a hip~tese de financiamento de terceiros. No entanto
e levando-se em consideração que o valor do investimento e r!
lativamente baixo, sob o ponto de vista de representatividade
do lNCOR, e previslvel a não exist~ncia de problemas em mate
ria de disponibilidade de recursos.
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7.3 - Fluxo de Recursos

De acordo com o planificado anteriormente~ durante
a execução do pl'ojeto e a partir da colocação em funcionamen
to do mesmo, a mobilização de recursos deve ser estudada cui
dadosamente, tanto para mat~rias de anâlise, como para contro
le dos pr6prios recursos.

A partir do momento em que o p~ojeto entra em oper!
-çao, apresentam-se ingressos que nao existiam na etapa de ins

talação. r fundamental que estes ingressos tenham um nlvel
equivalente, pelo menos aos custos gerados. No ehtanto, nes
te caso especlfico, ~ posslvel que a rentabilidade que pod~
ria esperar-se de um projeto de investimento na ârea privada,
seja minima ou inexistente. Assim, devem considerar-se as
vantagens de carãter social e administrativo derivadas da ins
talação do projeto, cuja viabilidade não ~ fâcil quantificar
economicamente.
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8 - AVALIAÇAO DO PROJETO

Pode considerar-se como parte mais importante
projeto, aquela que se refere â tomada de decisão: uma

do _
ava

liação incorreta conduzirã, certamente, a decisões e resulta
dos err6neos, com as suas correspondentes consequências. Fre
quentemente, são colocados em funcionamento projetos cuja in
viabilidade econ6mica poderia ter sido detetada oportunament0..
Ain~a assim, são rechaçados projetos com baixa rentabilidade
econ6mica, por~m com beneflcios -intãnglveis que sustentavam
sua conveniênci~, especialmente relacionados ~ ãrea social.

Partindo destas considerações, a avaliação do proj~
to deve compreender tanto o aspecto econ6mico como o social,
especialmente no que se refere a entidades diretamente vincu
ladas ao atendimento âcomunidade.

A avaliação do projeto pelo metodo "relação benefl
cio/custo", possui especial importância se, ao aplicar-se de
vidamente, consegue-se quantificar corretamente os beneflcios
intrlnsecos que o -projeto oferece.

A avaliação econ6mica, indispensãvel em entidades
de carãter privado, deve ser, tamb~m, considerada e analisada
com atenção no caso de entidades pfiblicas, mesmo que nao apr~
sente uma rentabilidade atrativa, visto que pode facilitar um
dimensionamento de futuros deficits e a forma de enfrentã-los,
tendo decidido levar-se a cabo Q projeto, tomando-se como ba
se os beneflcios referidos anteriormente ou outros
de carãter administrativo.

aspectos
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9 - CONTROLE DO PROJETO

[ indispensãvel se ~ontar com todos os meios e medi
das posslveis de controle, antes e depois da colocação em fun
cionamento do projeto. Consequentemente, tal como foi expos
tono capltulo IV, item 5.2, oferece margens de segurança p~
sitivas, que no caso do INCOR, não são de adoção complexa, da
do ã sua estrutura administrativa.

O controle faz refer~ncia ao acompanhamento de to
dos os aspectos determinados no projeto, tanto durante a sua
implantação, como durante a sua colocação em funcionamento.
Engloba tamb~m a utilização de m~todos e pollticas para a ch!
cagem flsica e contãbil destes aspectos. Indica a nece~sida
de de estabelecer m~todos flexlveis que permitam corrigir et!
pas cuja delineação sai dos objetivos e resultados esperados
do projeto.



CAPITULO VI
CONCLUSOES E RECOMENDAÇOES
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1 - CONCLUSOES

As investigações necessãrias para o desenvolvimento-
do presente trabalho, permitiram chegar às seguintes conclu
soes:

A decisão dE investimento numa organização hospitalar de C!
riter p~blica ou privada, geralmente não conta com o respa!
do de uma documentação t~cnica que permita avaliar t~nto as
necessidades como as circunstâncias e recursos que se po~
sui e, por conseguinte, os custos econ6micos e sociais da
id~ia a realizar.

- Os investimentos realizados em entidades hospitalares do s~
tor privado, frequentemente carecem de uma planificação pr~
via em mat~ria econ6mica e financeira que permitam brindar
uma atenção de acordo com as necessidades do paciente. Es
ta atenção, finalidade primordial da ãrea de prestação de
serviços de saude, passa a um segundo plano quando se torna
premente a necessidade de reduzir custos e aumentar recei
tas para melhorar as margens da rentabilidade.
De seu lado, a falta de planificação nas organizações hosp!
talares do setor publico, na maioria dos casos, traz como
consequência estimativas inadequadas sobre a demanda e a ca
pacidade de atendimento. As situações que se apresentam de
insuficiência de meios fisicos para este atendimento em cer
tas ãreas e a sub-utilização de recursos e espaços em ou

-tras, obedecem, na maioria dos casos, a estimativas erro
neas da demanda potencial dos serviços de saude e dos requ!
sitos bãsicos para brindã-lo.

- Em hospitais publicos, a decisão de investimento ou de pre~
tação de um serviço de saude, geralmente parte do simples
conceito da necessidade de prestar este serviço: se for ne
cessãrio um centro ~ospitalar, este se instala ainda que
nao existam recursos para isto e se esteja convencido de
que a sua operação seja provavelmente deficitãria, não se
planificando nem se avaliando alternativas que permitam mi
nimizar o referido d~ficit.
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Em concordância co~ o par~grafo anterior, as organizações
hospitalares de grande e medio porte da area publica, não
·contam com um centro de informação râpida e confiâvel que
permita âs diretivas uma anâlise e avaliação dos pr~blemas
e as possTveis soluções para enfrentâ-los. A magnitude dos
requisitos deste tipo de organização implica na criação de
cent~os de poder e de decisão que irão exigir prioridade na
seleção de suas necessidades. e que, não contando com uma i~
formação eficiente, irão subministrar dados globais e esti
mados, frequentemente errados e de acordo com os seus inte
resses, distorcendo a realidade dos problemas e a busca de
soluções.

- A falta de ferramental para a tomada de decisões, devido ã
ji mencionada car~ncia de informações, implica em uma depe~
d~ncia administrativa das chefias intermediârias que tornam

·-se imprescindTveisao desenvolvimento da organização hosP1
t~lar p~blica.
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-2 - RECOMENDAÇOES

r de primordial importãncia- a criação de um grupo
especTfico da ârea de projeto~ de investimento, especialmente
em entidades hospitalares publicas de envergadura. Os requi
sitos e as necessidades deste tipo de organização implicam na
injeção e movimentação de significativas somas de dinheiro, c~
jo con~role e correta aplicação deve ser previamente raciona
lizada e estudada. Este grupo de trabalho, dependendo da dir~
toria central~ estaria encarregado da orientação e canaliza
ção de informações _confiâveis, bâsicas para a elaboração e co~
trole de projetos especTficos e especialmente para a tomada de
d~cisão sobre os mesmos.

Consequentemente, e importante o controle de custos
nas distintas âreas de 'um hospital, não somente para evitar
desperdTcio de recursos e perdidas desnecessârias, como tam
bem para criar atraves desse controle, ferramentas de traba
lho que facilitem os criterios de -decisão e de parâmetros es
tatTsticos, indispensâveis ao desenvolvimento dos projetos de
investimento.

Levando em consideração que cada ârea do hospital me
rece especial atenção e que seus problemas e soluções exigem
um estudo de prioridades, eindispensâvel adotar polTticas cl!
ras de trabalho a medio e longo p~azo, para buscar atraves da
sua continuidade e integração, o melhor conhecimento das si
tuações de cada ârea, evitando focos deficitãrios ou de incom
petência que afetem, necessariamente, â organização vista CQ
mo um todo.

r fundamental que qualquer investimento, ainda que
seja para a criação ou ampliação de organismos hospitalares,
deve ser estudado e analisado antes, durante e de~ois de sua
execuçao, visando â concord~ncia do seu dimensionam~nto e va
lorização com os objetivos a que se destina.
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Finalmente, e necessãrio recordar que a prestação
de serviços de safide, por suas caracterlsticas e implicações,
exige principalmente a capacidade de ~restar uma atenção efi
caz, rãpida e oportuna. Tant6 a nlvel pGblico como privado,
estas condições requerem uma planificação de acordo com as ne
cessidades da comunidade ã qual e dirigido o serviço conse
guindo-se somente com a adoção de tecnicas especlficas sobre
a mat~ria, tais como as que nesta monografia tem se tido a in
tenção de mostrar.
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