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A G R A V E C I M E N T O S 

Ao PROAHSA - enquanto id~ia, pon ju~ti6ican; legitiman e incen
tivan tnabalho~ de~te tipo; 

- enquanto in~tituiç.ã.o, pon ten po~~ibilitado e 6aci 
litado o de~envolvim~nto de~ta monogna6la; 

- enquanto compo~to pon um gnupo panticulan de pe~

~oa~, ioda~ amiga~, que apoiam quem e~tiven de~en
volvendo um tnabalho. Ao4 amigo~ do PROAHSA, pon
tanto: ao~· que ainda e~tã.o vinculado~ e ao~ que, 
in6elizmente, pon um motivo ou pon outno, ~e de~li 

ganam; 

Ao Luiz Felippe, cuja~ pnovbcaç.5e~ monai~ e intelectual~ pnatl
c.amente ganantinam a nealizaç.ã.o de~te tnabalho; 

~ Neide, pon ten mantido··~ ji antiga.tnadiç.ã.o de o6enecen ~em

pne, pela andem, ~eu ombno, ~ua cabeça e ~eu bna
ç.o, pana ajudan a ne~olven pn~blema~. nelativo~ a 
nameno~, de~enho~ e outno~ de~ta ~ua amig~; 

~ Cida, pon de~i~tin de tanto~ 6in~ de ~emana paka, nealmente, 
dan dua~ mão~; 

Ã Mania do Canmo e i Ro~~na, pon deci6nanem uma caligna6la dig
n~ de Champollion; 

Ao Seu Inicio e i Vona Raquel, que um dia decidinam.educan uma 
6ilha; 

Ao~ que colabona~am; 

Ao~ amigo~ que di~cutinam ponto~ de vi~ta, ao~ que atunanam agi 
taç.ã.o e mau humon, ao~ que toncenam e ao~ que 6o
nam, não ~imple~mente, amigo~. 

.... 

Obnigada. 
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F~ente i palavra de ordem da Diganizaçio Mundial de SaG 

d~/Drganizaçio.Panamericana da Sa[de- SaGde p~ra Todos no Anb 

2000 - foram traçados, a n!vel normativo, objetivos regionaisj en 

tre os quais a reestruturaçio e expansio dos sistemas d~ serviços 

dé saGde, para melhorar sua equidade, eficiincia, efic~cia e efe

tividade. No mesmo documento ainda se r~ssalta que 6s prop6sitos 

regionais devem ser expressos em met~s de saGde a alcançar e em 

objetivos de acesso, utiliz~çio e organizaçio de serviços de saG

de ( 1) • 

Indubitavelmente, q~ando se ~ala em serviços de saGde 

no Brasil em 1983, deve-se levar em conta o documento "·Reorie~ti

çao da Assistincia ~ SaGde n~ .Ambito da P~evidincia Social", cu-

jos objetivos de melhoria d~ qualidade assistencial, aumento de 

cobertura e aumento de produtividade de recursos, entre out~os, 

tem cu mo 1= :-:::: ;.i o c; i ç õ e s g e r a i s ( s i c ) o u e s i; r a t é g i a.s de i 11) p 1 a n t a _ç i o a 

melhora da capacidade técnico-gerencial (2). Pode-se, a partir 

disso, dizer que a preocupaçio com ef{tiiincia e efic~cia dos ser

viços passa por sua gerincia. Esta ~rea do conhecimento, no en

tanto, foi, até o momento, pouco explorada no Brasil, sob o ponto 

de vista te6rico. 

Alguns dados referentes a realidade do s~tor ~aGde ji 

existem. A partir des~es pode-se depreender~ por exemplo, que, 

devido também ~ concentraçio de .recursos humanos, materiais e téc 

nol6gicos, sio os hospitais - sede do nivel de maior ~omplexidade 

no subsistema de se~viços de saGde - os grandes consumidores de 
"' 

recursos financeiros. ·Esta afirmação é v~lida para todos os pai-

ses com literatura pUbli6ada a re~peito, sendo ji considerada uma 

"verdade", que tem motivado estudos de racionaliZaçio na area. 

De fato, vem sendo proposto o reestudo da administraçio de hospi~ 

tais vinculada ~ do sistema de saGde (considerando, portanto, a 

hierarquizaçio ~a complexidad~). com componente~ de anilise am

biental. Sob este enfoque quer-se, por ~m lado, .considerar a ge-

(1) ORGANIZACIÕN PANAMERICANA DE LA SALUD/ORGANIZACIÕN MUNDIAL DE LA SALUD 
Plan de Acciôn para la Instrumentaciôn de las Estratégias Regionales 
Washington, OPS/O>.IS, 1982. p:4-l7.(Documento oficial n9 179). 

. . 

(2) CONSELHO CONSULTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PREVIDENCIÁRIA. Reorienta-
ção da Assistência ã Saúde no Âmbito da Previdência Social. Bras1lia, 
MPAS, 1982. 
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ri~cia como processo de racionalizaç;o e, por outro, ter em conta 

o relacionamento organizaç;o-~mbiente, admitindo que, quando o e! 

tudo da organização se volta para ela própria, é comum a preocup~ 

ç;o processualista com seus padr6es internos de funcionamento, 

mais voltada para a eficiincia, ~bandonando ou relegando para se 

gundo plano a efic;cia ou satisfaç;o da clientela (3). 

e neste tipo de processo que se acredita. justificado o 

estudo da tomada d~ decisão vo1tad~ especificamente para a area 

hospitalar. Afinal, a própria racionalização pode ser considerada 

fiuto de uma decis;o. H; que se ressiltar o fato de diversos au

tores mencionarem a dificuldade de s~ estudar hospitais devido a 

aus~ncia de objêtivos claram~nte definido~ para este tipo de ins

tituição (4). A dificuldade se dá, no caso, tanto sob o prisma 

da mensuraçao quantificada de objetivos r~ prior~~ão cilaros),quan 
. . . -

to da adequação da estrutura e da distr~buição .. de p~der; Es~es 

tópicos serão melhor abordados no Referencial Teórico- mas serve 

a menção aqui como restrição tradicioria·lmente vinculada ao tampo 

do trabalho. Quer-se ainda esclarecer que quando se fala em ins

tituição está-se fazendo refer~ncia a categorias de duração, de 

continuidade e até de realidade, que se realizam e perduram em um 

meio social (5) e adquirem até c~racterfsticas deste meio (6). 

Hospitais, d~ntro deste tonceito, vem tendo sua organi-

zaçao discutida desde 1694, no Brasil (7). Assim. não é recente 

(3) MOTTA, P.R. As DimensÕes Gerencial.s do Planejamento Organizacional Estra-· 
têgico. In: MOTTA, P.R. & CARAVANTES, G.R. Planejamento Organizacio
nal- DimensÕes Sistêmico"7"Gerenciais. Porto Alegre, Fundaçao para o De
senvolvimento de Recursos Humanos, 1979. p.l21-51. 

(4) Por exemplo, pode-se recorrer a: 
BALDWIN, L.E. An Empirical Study: The Effect of Organizational 

Differentiation and Integration of Hospital Performance. In: KOVNER, 
A.R. & NEUHAUSER, D. Health Setvices Management. . Ann Arbor, Health 
Administration Press, 1979. p.l64. 

(5) Este conceito, derivado de Hegel, está expresso com mais detalhes em: 
. LOURAU, R. As Teorias Institucionais. In: · A Análise Insti-. 

tucional. Tradução de M.Ferreira. PetrÓpolis, Vozes, 1~75. p.21-68. 
Recomenda-se ainda: 
GOFFMAN, E. ManicÔmios, PrisÕes e Conventos. São Paulo, Perspectiva,l974. 

(6) MACHADO, R.; LOUREIRO, A.; LUZ, R. & MURICY, K. Danação da Norma: Medi-
cina Social e Constituição da Psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro, 
Graal, 1978. p.279. 

(7) MACHADO, R.; LOUREIRO, A.; LUZ, R. & MURICY, K. Danação da Norma: Medi
cina Social e Constituição da Psiquiatria no Brasil. p.60-2. 
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o interesse pelo assunto. No entanto, a sistematizaç~o do estudo 

formal da Administraç;o aplicada a hospitais tem como marco reco

nhecido, em trabalhos sobre a formaç~o de profissionais para a 

área, a segunda metade do século XX, mais especificamente ~9SH8J. 

A tomada de decis~o em si e, principalmente para fins deste trab~ 

.lho aplicada ~ área hospitalar, se reveste de importincia se for 

considerada como corte da realidade administrativa, cuja finalid~ 

de Qltima, sob o ponto de Vista prático, é a soluç;o de problemas. 

Admitindo esta premissa, pode-se falar da evoluç;o da teoria adm! 

nistrativa como sendo uma sucess;o empírica de tentativas e acer

tos ou erros(9J. Pode-se dizer, seguindo esta linha de raciocínio, 

~ue a certeza do acerto tem probabilidade praticamente nula, mes

mo com o auxilio das técnica5 conhecidas. O embasamento para es

ta afirmativa vem do fato de se poder coniiderar o.mundo hist6ri

·co como ref~exo da aç~o humaha e,esta, relacionada ao saber huma-

no. A tomada de decis;~ e uma atividade'humana. Analisando um 

de aeus extremos, aquele baseado sobre o saber exaustivo, pode-se 

dizer que este se limitaria a colocar todos os instrumentos conhe 

cidos no caminho de um resultado desejado. Sabe-se, no entanto, 

que o saber exaustivo nao existe sequer sobre um domínio isolado 

( 1 O ) J sabe - s e, a i n da , que tom a da de de c i s; o di f i c i 1m ente pode se r 

considerada um domínio isolado. Portanto, considera-se justific~ 

da a afirmaç;o em pauta. 

dequada. 

N;o se quer;dizer que a tomada de decis;o é sempre ina-

0 que se pretende e, dada a exist~ncia dos hospitais c~ 

mo um fato consumado dentro do setor saúde, compreender o preces-

so decisório dentro deles. Por exemplo, no Brasil, frequentemen-

te s~p médicos os respons~veis ·pela ger~ncia de hospitais e ou

tros serviços de saGde. Talvez isto se deva ao "status" do médi

co dentro das profiss5es de saGde, talvez ao desihteresse de ou

tros profissionais, talvez ainda pela hegemonia aparente do saber 

médico. Este tema é delicado e multi-facetado. Interessa, aqui, 

(8) CARVALHAL, M.R.D.F. Formação de Administradores de.Saúde. Revista de Ad
ministração PÚblica. Rio de Janeiro~ ..!.?..(1): 57-103, 198t: p.81. 

(9) MOTTA, P.R. Visão Contemporânea da Teoria Administrativa. In: MOTTA, 
P .R. & CARA V ANTES, G.R. Planejamento' Organizacional: DimensÕes Sistê
mico-Gerenciais. p.90. 

(lO)CASTORIADIS, C. A Instituição Imaginária da Sociedade. Tradução de :c. 
Reynaud. Rio' de'Janei:to, Paz & Terra, 1982. p.9L 
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pelo poder qu~ se atribui a este profissi6nal. Afinal, .sabe-se 

que os m~dicbs sao. de fato, treinados para tomar decis8es relati 

vas a diagndstico e tratamento de pacientes, a partir de dados co 

latadas do prdprio paciente e de subsÍdios fornecidos por recur

sos auxiliares de diagndstico disponíveis. Por outro lado, ~ fj

cil traçar um paralelo entre diagndstico m~dico e di~gndstico ad

ministrativo (11). Ora, difÍcil i ter clara a similaridade erttre 

as racionalidades por tr~s dest~s dois processos e, partindo de-· 

la, verificar se este paralelo did~tico i v~lido na realidade,mos 
. -

tr~ndo a existincia de um padr;o midico-administrativo adequado 

de tomada de decis;o. Pode-se adicionar vari~veis de dQvida, so~ 

mendo aspectos de r~pida evoluç;o tecnol6gica, ~preendida pelos 

m~dicos no exercício de sua atividade assistencial, e de ~onstan

te mudança ambiental, refletida a nível intra-institucional, cuja 

incorporação i desej~vel -mas nem sempre observada - pelos admi-· 

ni~ttadores, sej~m eles profissionais primariam~nte fqrmados. para 

·desempenhar a funç;o, sejam eles oriundos de outras areas, 

ou n~o sido formalmente treinados para ~ste tipo de mister. 

tendo 

O fato de bs midicos serem ou nao tomadores àdequados 

de dêcisio administrativci i, ent;o, uma discuss~o ociosa para fins 

deste trabalho. Não se quer entra~ no mirito da quest;o, mas sim 

a p r e s e n t a r .do i s p o n t o s d e d i s c u s ·s ; o : m é d i c o s tom a m. d e c i s õ e s a d m i 

·· nistrativas e o proces~o decisdrio passa pelo tomador d~ deóisão .. 

Mesmo frente a esta expo~ição, ~ sempre. necess~rio ter-se 

que h~ fatores externos ~s instituições hospitalares a se 

claro 

tomar 

êm conta: . grupos d~ pressãb, fin~nciadore~ (que ~s vezes detêm 

grande poder de influên~ia sobre as decis8es to~ad~~ ~êm partici~ 

par diretamente do proce~sol, instituiç~es de classe (e deve-se 

lembrar que hospitais são instituiç8es mQltiprofiss~onais, por d~ 

finiçãol etc. Todas estas são vari~veis que fazem parte do am-.. 
biente onde se insetem os hospitais, particularmente no Brasil. 

Muitos estudos )~ foram feitos, levando-as em canta, sem esg6tar 

o t~ma e a otimização interna dos ·se~viços di saGde faz parte,sem 

d~vida, deste quadro. -

(ll) MALIK, A.M. & NEHAUSER, D. IntroducciÕn. In: ORGANIZACIÔN PANA.."t1ERICANA 
DE LA SALUD. RevisiÕn Bibliográfica sobre Administr.aciõn de Servidos 
de Salud. Washington, OPS/OMS, 1981. p~·:!:l-4. (Serie Desarrollo . de 
Re~ur:sos· __ Humanos n9 !.36 ~-) 
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O estudo aqui proposto e limitado. Corno tal, talvez 

ofere~a novas ~reas de an~lise, residindo nelas su~ relev~ncia. 

Acredita-se que a restrição do campo de investigação mais levante 

dQvidas sobre aspectos limítrofes da tornada de decisão que escla~ 

reça o processo em si. Dentro da literatura especializada~viu-se 

.que tornada de decis5es i um tema muitas vezes tangenciado, incon

testavelmente considerado irnport~nte mas não aprofundado. Embora 

a generalização dos achados desta pesquisa seja desde j~ negada, 

acredita-se estar entrando por um caminho onde muitas respostas 

ssrnpre serão possíveis, o que valida, aparentemente, sua explora

ção, especialmente se forem levadas em conta a otimização da equ! 

dada,. da eficiincia, da efic~cia e da efetividade dos serviços de 

saúde. 

·-
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O estudo da situaçio de saQde do Brasil passa, necessa

riamente~ por uma an~lise d~ dispohibilidadB de rec~rsos humanos 

e de leitos hospitalares, al~m de outras vari~veis alheias ao te-

ma em discussio. No entanto, o aspecto aqul considerado e mais o 

c~riter excessivamente hospitalar da assistincia no pais quea in~ 

dequada distribuiçio _dos leitos _(12). Os recursos humanos, fund~ 

mentais quando se fala em serviços de sa~de, sio decorrincia. 

E por istq que se vai tentar trabalhar tomada de debi

aao em area ·hospitalar. Os objetivos da tentativa de an~iiseaqui 

proposta sio definidos. Em primeiro lugar. na~ instituiç5e~ aqui 

consideradas, procura-se .obsêrvar quem ~ o respons~ve1 formal pelas 

decis5es e quem sao seus assessores mais diretos. As caracterís-· 

ticas em estudo sao sexo, idade, profissio e treinamento formal 

em Admin~straçio. Determina-se, a seguir, as aqui chamadas "ra

cionalidades" que estio por tr~s do processo decisório em hospi-

tais, conforme percebidas pelos entrevistados. Assim, sao estes 

os que apontam para a relevincia das diferentes racionalidades.O~. 

tro foco de an~lise e o processo decisório em si: se centraliza-

do, se baseado em informaç5es, se dependente de ~ressóes externas 

etc. As outras vari~veis encontradas sio ~ubprod~tos, desej~veis 

como instrumento de compreensio da realidade, que aparece~ 

acr~scimo aos elementos que se buscava de~d~ o início. 

como 

As restriç5es da amostra j~ limitam o escopo do traba

lho: Nio se vai tentar comparar a ~rea p~blica a area privada, 

porque nem as Instituiç5es p~blicas aq~i consideradas sio repre

sentativas da rede hospitalar pGblica em Sio Paulo (que i multi

~facetada, com hospitais federais, estaduais e municipais, alim 

dos universit~rios,. cujas finalidades Bio distintas segundo a pr~ 

pria lei que regulamenta o Sistema Nacional de Saúde (13), nem as 

privadas representam o universo dos hospitais desta categoria no 

MunicÍpio (os critirios de amostragem-estio definidos no Capítulo 

referente a Metodologia). 

-
(12) AZEVEDO, A.C. de. Otimização das AçÕes de Saúde a NÍvel Nacional. Revis

ta de Administração PÚblica. Rio de Janeiro, _!i (extra): 57-87, 1981. 

(13) KISIL, M. A Fragmentação das AçÕes de SaÚde e a Lei 6.229. são Paulo, 
PROAHSA (mimeo), s.d.p. (L-95). 
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Foge tambim ao ;mbit~ deste trabalho a comparaç;o entre 

tomada de decis;o em hospitais e em empresas, pQblicas ou priva~ 

das. Quando se fala em ~recesso decis6rio em textos de Adminis~ 

treç~o, ~s vezes se menciona a ~rea hospitalar como ~xemplo, as 

vezes como exceção. Neste estudo, partindo da premissa de que o 

campo da saúde merece ser estudado sob o prisma administrativo 

não ~e leva em conta as diferenças e semelhanças entre os locais 

onde se toma decis~o. O que se pretende i identificar algumas ca 

recter!sticas do processo, em .Instituiç5es definidas. 

Como j~ foi esclarecido na Introdução, tem-se claro que 

os achados deste trabalho nao podem ser generalizados acriticame-.!:!_ 

te. Pelo contr~rio, eles sao datados e localizados com clareza. 

Por limitaçã6 da ~mostra, o período da pesquisa·não pode ser uni

formizado como se queria (29 semestre de 1982). Este ~eríodo vi

sava enclausurar todas as entrevistas numa so fase hist6rica, o 

período pari-eleitoral que mobilizou o Estado e que, se esperava~ 

repercutiria tambim no setor privado. 

Com essa ressalva, fica estabelecida a finalidade da 

pesquisa como mapeamento e an~lise de algumas vari~veis relacion~ 

da~ a tomada de decisão em tris in~tituiç5es hospitalares pQbli

cas e em tris hospitais privados não lucrativos (todas.as Iristi

tuiçSes pdtencialmente. caracteriz~veis como Hospitais Complexos), 
_) 

no Município de São Paulo, enire o 29 sémestre de 1982 e o prime! 

ro de 1.983. 

\ 

. ''· .. ' ... 
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1 - TOMADA DE OECISAO - OEFINIÇAO, CATEGORIAS E ALGUMAS 

GENS CORRELATAS 

-11 .• 

ABORDA-

Na anilise do processo decis6rio parece adequado consi

derar quatro grandes ireas cuja interpenetraç~o i facilmente de

tectivel, desde o n!vel te6rico ati a observaç~o da realidade: t~ 

mada de decis~o propriamente dita, poder, sistema pol!tico e hie 

rarquia. Diversos eutores, conforme sara visto no desenvolvimen

to deste Referencial Te6rico. voltam continuamente a uma ou outra 

destas definiç5e~. Considerou-se pertinente ~sta intrqduç~o uma 

vez que o texto, daqui para a frente. seri dividido, a bem da sis 

tematizaç~o. entre as ireas supracitadas. 

1.1 - Processo Oecis6rio 

Em primeiro lugar vai~~e definir - .ou conceituar - prti-

cesso ·decis6rio. Este tema ji foi atiordado por diversos autores, 

entre os mais clissicos d~ Teoria de Drganizaç5es e Comportamento 

Organizacional. aparecendo ati como irea de conflu~ncia ~as Ci~n

cias Quantitativas. da Psicologia e outras áreas po conhecimento 

(14) .. · Assim. a Estatística permite a quantificaç~o e a previs~o 

fou, por vezes, normalizaç~o) do proces~o. a Pesquisa Opevacional 

auxilia a dimensionar temporalmente (utilizando ticnicas como o 

PERT/CPM e outras) os dbjetivos, a Sociologia, a P~icologia s a 

Antropologia estudam o comportamento das pess.das e a influência 

que o ambiente pode ter sobre elas. Estas possibilidades est~o 

longe de esgotar os limites de abrang~ncia do pro~esso decis6rio, 

mas permitem a apresentaç~o de uma ~inh~ de pensamento. completa

da ainda pela afirmaç~o de que b estudo apenas te6rico pode levar 

a conclus5es fragmentadas. parciais e frequentemente dissociadas 

da prática. Afinal, existem áreas obscuras no que diz respeito:ao 

conhecimento de tomada de de~is~o e se espera que os aspectos pr~ 

ticos, aliados. ao que ainda se desconhece a respeito, tenham in-

fluência direta sobre os resultados.do pro~e~so decis6rio. O fa-

to. indiscutível, de que nem tudo se conhece a respe~to, reforça 

(14) SIMON, H.A. Pesquisa Política: A Estrutura da Tomada de Decisão. In: 
EASTON, D. Modalidades de Analise Política. Tradução de G.Velloso, F. 
Barata e L.A.M. da Silva. Rio de Janeiro, Zahar, 1970. p.26. 
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a hipótese de que se está trab.alhando um conceito ainda em "per!E_ 

do pr~-paradigmático": n;o existe uma "verdad~" qu~ satisfaça tb 

da~ "comunidade científica" (15). 

Avançando agora e fina.lmente abordando a nível teórico o 

tema proposto, deve-se lembrar a existincia de autor~s que o estu 

dam ressaltando sua irracionalidade, devida, princip~lmente, aos 

agentes do processo ou tomadores de decis;o~ De fato; pode-se ~r 

vezes explicar a ritualização da decis;o e algumas das premissas 

que a envolvem como supersti-ções, tabus ou mitos, devidos ou à cr~ 

d~lidade ou à racionalidade, certamente limit~da, das pessoas. I~ 

to exemplifica a utilidade da Péicologia e da Sociologia, qu~ndo 

nio ~~ Antropologia, como initrumentos au~iliares de análise~ As 

sim, enquanto Graham Cleverly afirma ser um ~rro considerar-se o 

administrador, mesmo no s~culo XXi como um ser ra6ion~l 116), Ma

ria Regina Carvalhal utiliza a teoria a~minist~ativa ~ara determ! 

nar quais os diversos mitos que cercam o ~recesso decisório, em 

um trabalho cujos capítulos apresenta~ como títulos frases que fa 

zem parte da "sabedoria popular" brasileira (17). 

Sabe-se que e difÍcil precisar os limites da tomada de 

de~is;o e, dentro dela, as tinues ~ronteiras entre segurança/ins~ 

gurança e certeza/incerteza. Desta forma, quando Ansoff afirma 

que a tomada de decisõ~s ~umerosas e variadas constitui grande 

parte da carg~ diária de trabalho de um administrador, ele se re-

fere tamb~m à composiç~o do processo decisório (18). Este englo.,.. 

ba decisÕés ditas d~ grande imp9rtãncia e aquelas menos complexas, 

embora n~o menos demoradas. N~o i fácil a seleção do que compete 

a qual administrador e, ~ partir daí, a compreensão do significa

do. da decis~o. 

(15) KUHN, T.S. A Estrutura das RevoluçÕes Científicas. 
ra e N.Boeira. Sao Paulo, Perspectiva, 1982. 

(16) CLEVERLY, G. Managers & Magic. Middlessex, Penguin 

'l.'radução de B.V.Boei 

-Books, 1973. p.l4-7 •. 

(1~) CARVALHAL, M.R.D.F. Cara ou Coroa? Breve Mitologiado Processo Decisório 
Administrativo. Rio de Janeiro, Livros Tecnicos e CientLficos, 1981. 

(18) ANSOFF, H. I. Estratégia Empresarial.. Tradução de A.Z.Sanvicente. São 
Paulo, McGraw Hill do Brasil, 1977. p.l. 



1 3. 

O pr6prio Simon,· para quem administrar e decidir (19) 

afirma que: "Vivemos num mundo de "processadores" de informações 

peri6dicas, limitadas, lidando com uma com~lexi~ade qu€, para to

dos os fins pr~ticos, i infinita em comparaç~o com seus poderes 

de coleta e computaç~o de informações. E um mundo povoado de cri~ 

.turas de limitad~ racionalidade ••• A pr6pria escolha entre alta~ 

nativas pode muito bem acabar sendo relativamente inconsequente • 

em comparaç~o com os processos que determinam quais as alternati

vas disponíveis para·escolha" (20). 

Frente a isto, .quando Cleverly sugere que cruzar os de

dos para dar sorte no momento da escolha i possivelmente t~o efi

ciente quanto outros rituais administrativos aceitos e certament~ 

mais barato (21), ele est~ sendo pouco orfodoxo mas stia c~locaç~o 

·n~o difere éubstancialmente da de Simon. A validade destas consi 

derações se basei~ n~ asse~ç~o de que debidir implica necessaria

mente escolher entr~ uma ou mais opções. Os outros autores que 

endossam ésta afirmaç~o com respeito a tomada de decis~o permitém 

seu uso (22). Uma ressalva· a ser feita e que ~ processo decis6-

rio abrange alim do momento da escolha. Po~e-se, por exemplo, di 

zer que a partir de objetivos estabelecidos (ou formulados) se le 

vanta possíveis cursos de aç~o para alcanç~-los. Estes s~o anal! 

sados ati a seleç~o daquele aparentemente mais adeq~ado, que ser~ 

implementado, avaliado e depois mantido, aprimorado, abandonado 

·etc. Isto constitui ? chamada cadeia de decisões. 

(19) SIMON, H.A. Comportamento Administrativo. 
Janeiro, Fundaçao "Getulio Vargas", 1979. 

Tradução de A.L.Pinto. Rio de 
p.8. 

(20) SIMON, H.A. Pesquisa PolÍtica:· A Estrutura da Tomada de Decisão. p.29. 

(21) CLEVERLY, G. Managers & Magic. p. 71 

(22) Entre outros: 

SIMON, H.A. Comportamento Administrativo. p.3 e 4: 
"Todo comportamento envolve seleçao consciente ou inconsciente de determi 
nadas açÕes". 

KAST, F.E. & ROSENZWEIG, J.E. Organização e Administração.· Tradução de 
O.Chiquetto. São Paulo, Pioneira, 1976. p.384-5: , 

"Decidir significa proceder a um julgamento ou resolver-sê'· .. a. alguma cai 
sa. Decidir implica considerar duas ou mais alternativas ••. ". 

CARVALHAL, M.R.D.F. Cara ou Coroa? Breve Mitologia do Processo Decisó
rio Administrativo. p.3, citando SCHULL e colaboradores: 

"Processo decisorio •.• inclui a escolha de um comportamento, dentre uma ou 
mal.s alternativas". . 
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e claro que isto contribui para a complexidade do pro-

~asso, enfaticamente ressaltada por alguns a~tores (23). Não obs 

tente~ aceita a conceituação oferecida acima, vi-se ainda menos 

definidos os limites da tomada de decis5es;. Retomando, ainda, o 

problema ou balanço inst~vel entre certeza e incerteza, segurança 

~ insegurança, justifica-se a tentativa de situar o processo de.n

tro de modelos de simplificação de.realidade .. tendendo a mantê-lo den 

tro de um âmbito de abrangincia cionhecida (24). Aqui, vista a r! 

tualização como vari~vel ~xtrínseca para o desenho do modelo, ela 

parece um instrumento de racionalid~de inquesticinjvel. 

Ritualizadas oú nao, decis5es são, p~rtanto, um fato in 

tr!nseco à vida humana e, principalmente, à vida organizacional • 

Para sua melhor compreensão é tentador fazer-se uma categorização. 

De fato, observou-se na literatura específica diversas classifica 

~Seé~~~os par~grafos acima mostram que não é por acaso que diver

sos ~utores se detiveram sobre este problema; menos 6asual ainda . 
e o fato das soluç5es não serem úniformes. 

Assim, Ansoff divide as .decis5es em três categorias: as 

tratégicas, administrativas e operacionais~ onde ~s ~stratégicas 

~e preocupam com problemas externos à empresa (equilíbrio empre

sa/ambiente), as administrativas com os recur~ps da empr~sa (exe

bução ~om melhores resultados) e as operacionais com a maximização 

da eficiência do processo de conversão dos recursos da empresa (alo 

cação de r e cu r s os ) (•2 5 ) • K as t e R o se n z w e i g di s cu tem. de c i sã o pro -

gramada B não programada; esta Qltima categoria ·se refere aque-

las para as quais não existem técnicas preparadas (26). Frequen-

(23) Por exemplo: 
LINDBLOM, C.E. O Processo de Decisão Política. Tradução de S.Bath. Bra 

sília, Editora Universidade de Bras1lia, 1981. p.lO: 
"O processo decisório ê algo extremamente complexo, sem princípio nem fi~ 
cujos limites são incertos". 

G6ES, W .de. O Brasil do General Geisel. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 
1978. p.l7: 

'.'Tomada de decisões ê um exercício inquietante"; 
citando J.F. KENNEDY: -"A essência da decisão final permanece impenetrável ao observador e, fre-
quentemente, para.aquele que decidiu.". 

(24) EDWARDS, G.C. & SHARKANSKY, I. Decision - Making. In: The 
Policy Predicament. U.S.A., W.H •. Freeman & Co, 1978. p.265. 

(25) ANSOFF, H.I. Estratégia Empresarial. p.4. 

(26) KAST, F.E. & ROSENZWEIG, J.E. Organização e Administração. p.l81. 

- ... 
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temente, sao as mais importantes Ma organizsç~o e novamente tra

+em destaque ao problema da incerteza e da insegurança. A safda, 

no caso das decis5es n~o programadas, seria decomp6-las ati cheg~ 

rem a ~ituaç5es conhecidas. Mintzbe~g, por·sua vez, considera as 

decis5es g~adu~veis segundo um "continuum": num extremo deste, 

e s .t ~o a s de c i s 5 e s de c a r~ t e r " e n .t r e p r e n e u r i a 1 " ( 2 7 ) e , no o u t r o • 

as decisSes de crise. Os problemas cairiam no meio (28). Final-

mente. Hage escalona as decis5es entre de alto risco e de baixo 

risco, definindo as .Primeiras como aquelas cujo "otitcome" (resul

tado) i incerto, cujo custo i elevado e para as .quais a e~peri~n

cia i limitada, dado que ocorrem com pouca frequ~ncia (29). 

Aceitando-se uma das categorizaç5es acima, ou nenhuma d~ 

las, e importante ter em mente o fato de que apenas uma simplifi

caç~6 exc~ssiva da realidade permit~ a atribuiç~o do mesmo peso 

~·todas as debis5es. Esta simplificaç~o parece menos adequaaa a 

medida em que se observa ou queationa mais profundamente o prece~ 

se decisório (30). Por outro lado, a opç~o rieste trabalho foi' por 

uma divisio diferente, feita em funç~o de uma populaç~o de entre

vistados cujo conhecimento de Administraçio nio era fixado. As 

ca'tegorias que foram aprofundadas na ·pesquisa ser~o · discutidas 

mais adiante. Foi feito aqui o par~ntesei para reforçar a .afirma-

ç~o anterior. de que nio existe apenas um~ ~lassificaçio v~l~da. 

1.2 Poder 

Apresentado o processo decisório, i~clusive em algumas 

diferentes possibilidades de interpretaçio, cabe dizer que. em di 

versos textos, se pode observar o relacionamento entre tomada de 

(27) 

(28) 

O termo estâ no original. A tradução para o português seria "empreende
dor", mas não apareceu oportuno inseri-la no texto uma vez que não trans 
mite com exatidão o conceito: "in the entrepreneur role the manager acts 
as initiator and designer of much of the controlled change in his organi-
zation" (p.78). · 

MINTZBERG, H. The Nature of Manageria1 Work. New York, Harper & Row 
1973. p.77. -

(29) HAGE, J. Th~ories of Organization. New York, John Wiley & Sons, 
p.111. 

1980. 

(30) WEEKS, D.R. Organizations and Decision Making. In: . SALAMAN, G. 
THOMPSON, K. Contro1 and Ideo1ogy in Organizations. Cambridge, 
Mit Press, 1980. p.189. 

& 
The 
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d~cisio e poder (31). Vai~se agora abordar este Gltimo, partindo 

da premissa de que i dificilmente limitado o pdder do qual emanam 

as decisões. 

Como ressalva, deve ser lembrado que a "origem social do 

poder", conforme trabalhada por Gúilhon de Albuquerque· (.32). nao 

será objeto de estudo aqui, tambim .porque análise sociológica 

aprofundada não teria lugar neste Referencial Teórico (33). Toman 

do então poder comb conceito a ser discutido em nível mais amplo 

que o organizacional, observa-se que ele j definido ora como um 

jdgo (34) ora como teatro (35), tendo sua linguagem própria. As 

sim, espera-se que receba interpretações subjetivas, quanto a iju~m 

o detim, quem deve ser obedecido e porqu~·. Pode-se então definir 

legitimidade como variável explicativa, neste caso. Realmente, 

-;:;. .... ~····•.oo~~ .Aron afirma que, embora haja os mais preocupados em fund~ 

mentar o poder do 4us em examinar sua legitimi~ade, o essenci~l i 

determinar as condições em que elB se torna legítimo. ou seja, eM 

que casos deve uma autdridade ~er obedecida (36). Muito, aí den-

tro, pode ser discutido, desdê o papel dos grupos de interesse, à 

necessidade de se regular as diferentes relações entre ·: ~atores 

(31) Recomenda-se., entre outros: 

. ORGANIZACIÕN PANA~RICANA DE LA SALUD. RevisiÔn Bibliográfica sobre Ad
minis traciôn de Servi cios de Sa1ud • Washington, OPS/OMS, 1981.n .2l(Serie 
Desarrollo de Recursos Humanos n9 36.) · 1 

) 

THOMPSON, J.D. Dinâmica Organizacional. Tradução de G.Meyer. São Paulo, 
McGraw Hill do Brasil, 1976. p.l56-71. 

(32) ALBUQUERQUE, J.A.G. Metáforas do Poder. Rio de Janeiro, Achiamê, 1980, · 
p.59. 

(33) Pode-se sugerir, para suprir deficiências deste trabalho: 

BERGER, P.L. & LUCKMAN, T. A Construção Social da Realidade. Tradução de 
F.de S.Fernandes. PetrÔpolis, Vozes, 1976. Este livro faz uma analise. 
da Sociologia do Conhecimento. Utiliza conceitos que são considerados 
neste trabalho como linguagem e tipificação e explícita a ordem social 
como produto humano. · 

LOURAU, R. A Analise Institucional. Aqui ê feita uma analise aprofunda
da, utilizando instrumental psicanalítico, da instituição como fenômeno 
social. . . 

(34) LINDBLOM, C.E. O Processo de Decisão PolÍtica. p.39-45.-

ALBUQUERQUE, J.A.G. Instituição e Poder. Rio de Janeiro,. Graal, · 1980. 
p.98. 

(35) BALANDIER, G. O Poder em Cena. Tradução de L.T.C. de Moura. Brasília, 
Editora Universidade de Brasília, 1982. 

(36) ARON, R. Estudos Políticos. Tradução.de S.Bath. Brasília, Editora Uni
versidade de Bras1lia, 1980. p.71. 

. .... 
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coletivos até divisões, fundamentos ou premissas para a legitimi

dade (37). 

Tentando apreender o conceito de p~der, hi autores que 

ó definem como meio circulante, .similar ao dinheiro (38); hi ou

tros que se opoem a isto,uma vez que a "liquidez" do poder depen

de muito das relações onde ele se instala (39). O conceito de re 

laç~o é b~sico; afinal, o poder se exerce ~obre alg~ém, eventual 

mente como instrum~nto para a obtenç~o de um desempenho desej~vel. 

Cohsidera-se, ent~o. fundamental saber, n~o "quanto" poder alguém 

tem. mas, em termos relativos, quem tem mais e quem tem menos. Es 

ta perspectiva mostra, também, as possibilidades de coritr~le, pe~ 

suas~o e interc~mbio énvolvidas, onde qu~r que se instale.este t~ 

pode relaç~o. O controle dos recursos estratégicas é. uma défin! 

ç~o. mas h~ recursos estratégic~s intangíveis que· sempre ter;6 de 

ser levados em cónta~ Ainda nesta conceit~aç~o. mereçam registro 

as palavras de Faucault, para quem a poder deve ser considerada co 

mo: "um~ rede produtiva que atravessa ·todo o ~orpo social muita 

mais que uma instincia negativa que tem cama fun~~o reprimir",pa~ 

que, finalmente, "a que faz com que a poder se mantenha e seja 

abeito é simplesmente que ele n~o pesa so como uma força que diz 

não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, 

'forma saber ••. " (40). 

Detendo a atenção ago~a no bin5mio poder-tomada de dec! 

sao, e necessirio esclarecer que, embora definiç5es tradicionais 

trabalhem poder com~ funç~o de decis5es, eéta assertiva nem sem

pre é real. Isto n~o ~~pede a detec~~o de focos d~ poder a par~ 

tir da tomada de determi~ados tipos de decisio. Afinal, o póder 

.(37) Dois textos merecem S€r citados aqui como contribuição relevante para o 
estudo do assunto: 

~RAGTEMBERG, M. Administração, Poder e Ideologia. In=--~------.· A De
~l~i_q~u~ê~n_c_i_a~A~c~a~d~~-m_i_c_a_·~:~O~P_o_d_e_r __ s_e_m __ S __ ab __ e_r __ e __ o __ S_a_b_e~r~s_e_m __ P_o_d_e __ r. São Pau
lo,· Rumo, 1978 •. p~55-83. 

WEBER, M. Ciência e Politica: Duas VocaçÕes. Tradução de L.Hegenberg e 
O.S • .da Mot:a. S.ao Paulo, Cultrix, 1972. (Ãs páginas 51-8 encontra- se. 
discussão especifica _s~bre os fundamentos da legitimidade.) 

::<3~) .. :P.ARSONS., l'. O Aspeuo Poll:tico. da Estrutura e do. Processo ·sociaL In: 

(39) 

·(40) 

·.·'EASTON., D. Mod.!ÜÜl.ades de Análise Política. p.lOl~S. 

l.f.ARTIN, .R. Sociologj.a do Poder. Tradução de W.Dutra. Rio 
Zah·ar., -1978. -p.33. 

FOUCAULT, M. ~icrof!si~a do Poder. Tradução de R.Machado. 
<:ro., Crual., 1979. t> .. 8. 

v 

de Ja~iro 
·~ 

Rio de Janei 

o 
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permite a consecuç;o de objetivos apesar ·de oposiç;o existente. O 

o b j e t i v o r e a 1 de a n á li s e p o d e s e r t r a n s f e r i d o p a r a o f a t o d e o p·~ 

der ser ou nio "a zero-sum game" (41). Sabe-se quê algumas pe~s

pectivas de análise o consideram expans!vel e outras nao. Talvez 

a distinção meramente teórica levasse a concluir que não se perde 

pode r por de i x a r ma i s · p e s soas parti 1 h a r de 1 e • A observação da r e~ 

lidade obriga, no entanto, a admitir que em situaçõe~ diferentes, 

ou seja, considerando decisÕes diferentes, a resposta para esta 

inquietaç;o tamb~m·varia. Por exemplo, 6onsiderando uma decisão 

n ã ó p r o g rama da , de a 1 to r i s c o o u e s t r a t ~ g i c a , c o n f o r me de f i n i da a!.!. 

~es, parece claro que nesta não há divisibilidade possível. No 

caso, portanto, o poder seria .do indivíduo responsável por el~. · 

1 • 3 - P o 1 ! t t'c a 

Roderick Martin reafirma a necessidaae de se ter claro 

que o conceito de poder~ como capacidade de uma pessoa ou organi~ 

zação se projetar no ambiente, deve sér distinto do que se enten

de habitualmente por política: que significa direção (42). Assim, 

O· contexto político merece ser aqui analisado em si, embora nao 

com grande profundidade. Afinal, política vem permeando toda a 

discussão anterior. Ou seja. polf~ica, proce~so decisório e po-

der estão interligados. 

Lembrando, então, qUe política ~ definível como a arte 

do possível (43), v~-se um primeiro esclarecimento da vinculação 

proposta, uma vez q~e "possív~l" cons~dera poder e decisão. Na 

tentativa de aprofundar a explicação, Fernando Henrique ·C~rdoso 

discute implicitamente o~ conrieitos mencionados, no texto a ·seguir: 

"·~·haveria decisão polÍtica toda vez que, enfrentando alternati

vas, a 6pção pudesse 'criar algo nova•, por mais geral que fosse 

a caracterizaçãD deste 'algo' .•. S~ a decisãb pudesse decorrer da 

experiência anterior •.. estar:!amos no campo da A~ministreção. Es-

-(41) HAGE, J. Theories of Organization. p.54-5. O autor afirma "this defini 
tion involves the imagery of power struggle, conflicts ãhd winner take 
all". 

(42) MARTIN, R. Sociologia do Poder. p.33 

·(43) GRUPPI, L. Tudo Começou com Maquiavel. As ConcepçÕes de Estado em Marx, 
Engels, Lênin e Gramsci. Traduçao de D.Canali. Porto Alegre, L & P~, 
1980. p.ll. 
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ta, naturalmente, se supunha s~bordinada is opçSes políticas ji 

configuradai no passado (44) ••• Neste contexto ••• 'administraç~o ra 

cional' (serial o processo de distribuiç~o 6tima dos recursos e 

dos meios tendo em v~sta objetivos dados. Mas a fixaç~o dos obj~ 

tivos cairia n6 campo da decis~o política ••• » (45). 

Torna-se patente, do di_scutido até ci momento, que os con 

ceitos s~o vinculados. Sua compreens~o global leva a dúvidas, mas 

n~o se pode compreender o ·significado das idéias do autor sem ima 

ginar que~ poder decis6rio existe e que uma ou algumaqpessoas ou 

grupos o detém ( is vezes. em maior ou menor grau). 

çao e, no entanto, mais diffcil. 

1.4 -Hierarquia 

Sua localiza-

Importante, agora, é determinar os níveis ondeo poder-

- decis6rio ou n~o - ideal~ente, se encontraria. Sempre no topo? 

Nesta rede de variiveis cabe ent~o a discuss~o do papel da hierar 

quia. Traz~~la i discuss~o implica considerara relaç~o superior/ 

/s~bordinado. A separaç~o entre os dois nfveis pode ass~mir. as

pectos diferentes de acordo com as circunstâncias e condições ge

rais. De todo modo, implica os problem~s de autnridade, ~ue pode 

ser consider~da segundo a posição do cargo numa gradaç~o de prio

ridades de tomada de decis~o ou segundo ireas funcionais. Retoman 

do, a este nivel, o conceito de legitimidade, a autoridade pode 

ser definida como o direito legitimo de tomar certa~ categorias 

de decis~o e aglutinar a coletividade (conjuntas ~e superiores e 

subordinados?) em torno delas (46). Além da possibilidade de to

mada de decis~o. a autoridade cdnferida pela hierarquia di direi-

to a exigir obed~~ricia, sendo impessoal e, portanto, dependendo 

mais do cargo do que da pessoa: N~o hi, também, como negar que 

(44) Este conceito se .opÕe .ao das-decisÕes:não programadas~ cestratégicas ou de 
;alto risco. .Não· é, certamente, :inovador, ·uma vez que .a discussão, sobre 

·:se, de fato, Administração é um instrumento de manutenção do ·"status quo11
. 

ou .se pode ser um instrumento de inovação, j.â :êhistõric.a ~tre "planejado 
res" e 1~dminis tradores ". . -

' :: 

(.45) CARDOSO, F .H. Aspectos PolÍticos do ·Planéj.amento. In: ;LA.FER, .B.M. Pla
_:nej.amento no Brasil. São Paulo, Perspectiv.a, 1975. p .• l62. 

'"'(4·6) llARSONS, T .. O ·Aspecto 1'ol·.ítico -da -Es_trutura -~e do· ~rOcesso ···social. ·. 
·p.lOl-5. 
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deve estar sempre ligada ~.responsabilidade (47). Assim, quando 

se observa, por exemplo, uma situação de desconfiança entre os nf 

vais superior/subordinadti, pode-se dizer que, ou hi crise no co

mando, ou o poder (a autorid·ade) não está devidamente ·legitimado 

em todo o bloco sociaL ou, finalmente, o subordinado não i capaz 

de executar su~s tarefas (ou o superior de escolher seu subordina 

do) .C48). 

Tradicionalmente, podia-se ver autoridade e responsabi

lidade fltiindo em linha ~eta, vertical, dos escal5es mais elevados 

aos mais baixos "hierarquicamente". Tambim seguiam este traçado 

nítido as comunicaç5es. A divisão de tarefas era então muito fi

cil. De fato, quando cada um consegue ver nitidamente o seu pa

pel, o seu lugar, as suas relaç5es e as e~pectativas da organiza-

çao em relação a si, muitos problemas levantados inexistem {49). 

Hoje em dia, .porim, elea se aplicam num embiente turbulento e d~ 

.mudanças ripidas. Em primeira inst;ncia, pode-se pensar. em.alte

raçoes internas da estrutura, conforme sugerido por Ansoff a par

tir de Chandler. para adaptar a empresa ao meio (50). Por outro 

lado, com os conflitos qtie se esp~ra advenhem ~aí, prop5e-se 

lises continuadas da distribuição de poder e de autoridade. 

~ 

a na-

uma 

vez que estes podem produzir integração mas tambim diversificação 

de interesses. A anilise do próprio conflito passa,· então. pela 

identificação da autoridade (51). 

No parágrafo anterior mencionou-se comunicaç5es como vin 

culadas ao princÍpio hierárquico. A hierarquia pode ser justifi

cada quando há pessoas em demasia para se trabalhar em comunicação 

direta. Ela seria utilizada para centralizar a emissão de infor-

. .. ma ç õ e s ( 5 2 ) . N ã o h á c o mo n e g ar q u e e s ta. i um a s i m p 1 i f i c a ç ã o q u e 

(47) KAST, F.E. & ROSENZWEIG, J.E. Organização e Administração. p.l95-9. 

(48) GRAMSCI, A. Maquiavel, a Política e o Estado M~derno. Tradução de L. M. 
Gazzaneo. Rio de Janeiro, Editora Ci~ilizaçao BrasÚeira, 1980. p.l62. 

(49) CLEVERLY, G. Managers & Magic. p.86. 

(50) ANSOFF, H.I. Estratégia Empresarial. p.l42. -

(51) L&~RT, M.H. Power, Authority and Status iri Health Systems: A Marxian
- Based Conflict Analysis. The Journal of Applied Behavioral.Science • 
14 (3): 324, 1978. 

(52) SCHEIN, E.D. Organizational Psycholcigy. New Jersey, Prentice Hall, 1980. 
p.217. 
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~carrét~ problemas, como transmissio limitada ou distorç6es. Por 

outro· lado, existe sempre subjacente, principalmente nestes ~a

sas, a criaçio alternativa de uma rede informal, paralela a estru 

tura formal. Nio se vai aprofundar o estudo dess~. mas a mençao 

deve ser feita. 

Tentando completar a. visio de hierarquia, acreditamos 

que sua definiçio mais adequada, para o momento, i a de um prece~ 

so, pelo qual ·cada nivel hier~rquico estabelece as premissas so

bre as quais n pr6ximo n!vel inferior deve basear suas decis6es 

(53). Chama-se este processo de hierarquizaç~o, uma vez que hie-

rarquia i um termo de car~ter estrutural. 

Acredita-se ter, até o momento, 'delineado como se rela-

:cionam os diferentes aspecto~ estruturais e supra-~struturais ra~ 

lativos à.·. tomada de d_ecisio. Os text!ls e autores citados o fo 

ram partindo de uma éscolha aubjetiva, vis~ndo mais respaldar uma 

linh~ de pensamento do que polemizar sobre temas j~ controversos. 

Esta ressalva é apresentada-a esta altura, embora seja v~lida pa

ra todo o Referencial Te6rico, porque é sem· dG~ida sobre os t6pi

cos j~ discutidos que se abre maior possibilidade de debate. 

2 - TOMADA DE DECISAO - ALGUNS ASPECTOS INTERVENIENTES 

Assumindo, a partir de agora. um modelo e, ·portanto, 

abandonando diversas vari~veis potencialmente pertinentes ao est~ 

do, pode-se dizer que o proóesso decis6rio, em si, depende clara

mente de muitos fatores, dos quais alguns foram conscientemente 

sel~cionados e outros abandonados. Sobre alguns destes fatores 

·existe consenso, sobre outros não. Novamente h~ que se esclare

cer a intenção de documentar uma tentativa de an~lise, em detri-

menta da ampliação da discussão, 

ferências bibliogr~ficas. 

como norte~dor da seleção de re-

-
(53) THOMPSON~ J.D. Dinâmica Organizacional. p.l78. 

I~ 

1 
) 
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2.1. - Informação 

A relevância da informação para o processo decisório' e 

uma area sobre a qual existe consenso (54). Ela é usada, por 

exemplo, para discriminar o tipo de decisão que pode ser tomad~ 

por diferentes indivíduos, ·adicionando componentes de conhecimen

to ao processo e eliminando incertezas. 

Walder ~e Góes afirma que: "A informação esti no 

dos fatores que condicionam o processo de decisão, pois as 

topo 

deci-

saes reflgtem a relação entre a natureza das info~maçaes conside

rada s e a v i s ã o do m u n do d e q u em a s c o n s i de r a p a r a de c i d i r " ( 5-5 ) ·. 

De fato, embora os dados _sejam indubitavelmente objeti

vos, sua transformação em informação, e/ou sua utilização como· tal, 

passa necessariamente pela ação humana. entendida como resultado 

da interação entre o indivíduo. suas aspiraçaes, seus conhecimen-

tos, suas crenças etc. ~ a situação em que ele se encontra. se 

f a v o r á v e 1 ou na o, e c o mo ( 56 ) • • 

Isto posto, além da subjetividade embutida no processo, 

outras restriçaes devem ser levantadas: em primeiro lugar. -deve 

haver uma seleção e uma síntese .das informaçaes disponÍveis, uma 

vez que, entre todas as qya chegam. sempre hi aquelas, intenbio
) 

nalmente ou não, distorcidas. ·· Outro· problema é a centrali-zação 

pois é também consensual o fato de que a livre circul~ção e a po~ 

-(54) CARVALHAL, M.R.D.F. Pesei Todas as Alternativas e Cheguei ã Melhor Solu
ção. In: Cara ou Coroa? Breve Mitologia do Processo De
cisório Administrativo. p.8-24. Este e um exemplo de·como a "informa
çao completa" passa a ser um mito. 

SIMON, H.A. Comporta'l!ento Administrativo. p.l62. 

Pesquisa- Política: A.Estrutura da Tomada de Decisão. p.25-9. 

KAST, F.E. & ~OSENZ~VEIG, J.E. Organização e Administração. p.395. 

(55) GÕES, W.de. A Estrutura do Sistema de DecisÕes. In: .• O Brasil 
do General Geisel. p.42. 

(56) Sug~re-se, a este respeito: 

THOMPSON, J.D. Dinâmica Organizacional. p.l25. 

MALIK, A.M. & NEUHAUSER, D. In.troducciÕn •. p.ll-4. 

-
GÕES, W.de. A Estrutura do Sistema de DecisÕes. p.42-50. 
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sfbilidade de critica sao alt~rnativas para se aperfeiçoar a pro

duçio do conhecimento. E fato que a tomada de ·decisSes necessit~ 

de informaçSes muitas veiea ripidas, mutantes, precisas e fide~i& 

nas, da! a mençio ~- democratizaçio como eventual aprimorador do 

processo (embora possa, por vezes, mUltiplicar o erro) (57). 

Ainda relacionado a informaçio deve-se mencionar, como 

determinante, o agente informacional. De fato, este papel do ad-

ministrador esti cada vez mais sendo estudado, podendo ati ser 

subdivi_dido em atividades de avaliaçio _e. bUsca, de disseminaçio e 

de. interpretaçio de informaçio. Cada uma delas se explica por si 

e elas nio esgotam a complexidade da tarefa. Mais uma -vez. atir~

-se o problema da interpenetraçio de ireas, uma vez que i 6bvio 

o fato d~ ~e o administrador lidar eficazmente com a informaçio • 

poderem ser diminuidos tiscos e custos. alim de ser maritida Dma 

continuidade na ~ida organizacional (58). 

2 • 2 - C entra 1 i z ação. O e 1 e g ação e Parti c·i p ação 

Info~mação termina por influir no processo decis6rio a~. 

saciada a uma sirie de outras variiveis. Assim, em de6orr~ncia do 

qué ji foi exposto, inclusive, pod~~se discutir o fluxo de infor

maçSes e -a tomada de decisio enquanto ligados ~ cen_trai"ização/de~ 

centralização da estrutura, delegaçio e participaçio. 
) 

Fugindo completam~nte do modelo de anilise ~reposto por 

Likert, enquanto vinculado a estilos administrativos (a~saber, au 

(57) LAWRENCE, P.R. & LORSCH, J .W. New Management Job: the ·Integrator. In: 
HARVARD BUSINESS REV!EW. Developing an Effective Organization. U.S.A., 
Harvard College, s.d.p. p.84-94 (Reprint Series). 

M!NTZBERG, H. The Nature of Managerial Work. p.l48-52. 

NEUHAUSER, D. Information Systems .for Hospitals: an Organizational 
Approach. In: KOVNER, A.R. & NEUHAUSER, D .Health Services, Hanagement. • 
p.206-12. 

SCHEIN, E.D. Organizational Psychology. p.215-23. 

(58) Por exemplo: -
JOHNSON, A.C. & SCHULZ, R. As Tarefas e FunçÕes do Administrador. In: 

Administraçãõ de Hospitais. Tradução PROAHSA, São Paulo , 
Pioneira, 1979. p.lSl-69. 

As Mudanças no Papel de um Administrador Hospitalar. In: 
Administração de Hospitais. p.171-90. 

MINTZBERG, H. The ~anager's Working Roles. In: 
of ~anagerial Work. p.54-99. 

The Nature 

. T 
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toritário, paternalista, comunicativo e participativo) (59), quer

~se lembrar o fato de os termos considerados serem, mais uma vez, 

de dif!cil definição individualizada a n!vel teórico. Por exem-

plo, para se falar em centralização, há que"se considerar o nume

ro e o tipo de áreas contidas na estrutura e o grau de participa

çao envolvido em cada. uma delas •. Deve-se ~empre lembrar, no ca

so, que há areas mais e menos importantes, sendo esta avaliação, 

por vezes, subjetiva. O conceito i, então, finalmente compreendi 

do em termos de dist.ribuição, levando em conta, em cada situação; 

os elementos segunda n!vel hierárquico e grupo profissi_anal. Es

pecificamente a particip~çãa pode ser medida coma função de "tom~ 

da de decisão estratigica": novas programas, diretrizes(policies). 

promoções (marketing), recursos humanas e orçamento (60). Ou se

ja, participação aqui á indubitavelmente vinculada à delegaçãa,p~ 

ra instãn~ias superiores e/ou inferiores.·. Detalhando mais, cada 

tomador de decisão pode apelar ~ara consultas em escalÕes acima 

e abaixo do seu. E óbvio ~ue a percepção de delegar mais ou me

nos deve ser diferente para quem delega e para quem recebe a dele 

gaçaa. O conceito, par outra lado, de administração par~icipati

va, onde os subordinadas deveriam estar envolvido~. ao menos nas 

decisões que os afetam, .leva a supor um deseja de ajudar a pra-
'-.r- . 

por, par a f a c i 1 i ta r a atingi r, os a b j e ti v as · o r gani z aciona i .s ( 6 1) • 

A delegação e a participação, pelo contrário, saa frequentemente 

usadas como instrumentos de compromisso (62). Embora os dois can 

ceitas não pareçam opostos em seu objetivo final, sua instrumente 

lizaçãa ~ radicalmente diferente, daí as ressalvas. anteriores(63). 

(59) Ver, se for o caso:. : : 

LlKERT, R. New Patterns of Management. U.S.A., McGraw H111 Book Co,l961. 

MALIK, A.M. Comportamento Organizacional. São Paulo, PROAHSA (mimeo) , 
1978. (Trabálho.final do IV Curso de Especialização em Administração
Hospitalar e de Sistemas de SaÚde). 

(60) HAGE, J. Theories of Organization. p.65-6. 

(61) SCHEIN, E.D. · Organizational Psychology .. p.70. 

(62) :BECKHARD, R. & HARRIS, R.T. Developing a Committment Plan. In: 
· Organi2ational Transitions: Managing Complex Change. Massachussets, 

Addison Wesley Publishirig Co., 1977. p.52-7. -

·(63) Textos tomplementares, no caso, seriam: 
--LODGE, C.C. ~usiness and the Changing Society. In: HARVARD BUSINESS 

lillVU:í-7. Developing an Effective Organization. p.48-54. 
~VINSON, H. Asinine Attitudes Toward Motivation. In: HARVARD BUSINESS 

-REVIEW. Developing an Effective Organization. p.48-54. 
RERZ"BERG, 'F. One More Time: How Do You 1:1otivate Employees. In: HARVARD 

'BUSINtSS REVIEW. Developing an Effective Organization. p.SS-64. 
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Necessirio se faz, neste ponto, esclarecer que nao se 

pretendeu avançar ati o estudo de ~rocessoscoletivos (64). Perma 

naceu-se, isto sim, junto a uma vis;o mais pertinente i "estr~tu 

ra burocritica moderna", ~ujas caiacter!stidas se encaixam mais ~ 

realidade do meio hospitalar (65), mantidas as distinções ~ecess! 

rias para a compreens.ão do hospital como burocracia profissional, 

descrita por Mintzberg como sendo aquela em que a "expertise~, ou 

compet~ncia ticni~~ tambim confere autoridade (66). 

Voitando a definiç;o d~ termos, mesmo Simon, estudioso 

reconhecido do assunto, mais levanta variiveis de anilise que ofe . . -
rece conceitos. e dele a seguinte frase: "A anilise realista da 

centralização deve incluit o e~tudo da distrib~ição das decisões 

e dos mitodos dé influ~nciaç~o empregados pel6s escalõe~ supério

rs~ para orientar as decisões dos escalões inferiores 1
' (67). 

Est;o aí sinteti~adas gr~nde p~rte das colocações em dis 

cussão: explicita~ente o autor trabalha hierarquia, poder e cen

tralização e implicitamente informação. Reforça-se, então, a di-

ficuldade de conceituar cada um dos termos em separado; quan.to ao 

conceito de cent~alização, embora ele esteja inteligível, nao se 

pode dizer que a definição esteja clara~ 

Centralização no processo decis6rio pode ser considera-

d~ como resposta a tr~s ra~ionalidades: assegurar a ~oordenação, 

a eipecializaç;o e a responsabilidade (68). Ao.mesmo tempo ela 

gera regras gerais que limitam a liberdade dos ~ubordinados e/ou 

(64) Para aprofundamento do tema, sugere~sé: 

MOTTA, F.C.P. Burocracia e Autogestão (a proposta de Proudhon). São Pau 
lo, Brasilien~e, '1981. · · 

(65) MOTTA, F.C.P. Burocracia e Heterogestão. In: Burocracia e 
Autogestão (a proposta de Proudhon). p.ll-38. 

PEREIRA, L.C.B. Notas Introdutórias ao Modo Tecnoburocrâtico ou Estatal 
de Produção. In: • A Sociedade Estatal e a Tecnoburocracia. 

: São Paulo, Brasiliense, 1981 •. p.l23-64. 

(66) MINTZBERG, H. The Structuring of Organizations·. Englewooã Cliffs, P~en
tice Hall, 1979.p.35L· ... 

(67) SIMON, H.A. Comportamento Administrativo. p.35·. 

(68) WEEKS, D.R. Organizations and Decision Making. p.207-8. 
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os privam de sua função decisória real. Ou seja, aparentemente , 

\lista a relação entre informação/co"municação e decisão, a ·descen

tralização se torna méis vi~vel i medida em que diferentes níveis 

da estrutura dispõem do recurso crítico que'diminui a incerteza/ 

/insegurança frente ao processo (aumenta-se a probabilidade de d! 

cisões corretas em maior numero de instâncias). Quanto ao .-custo 

envolvido, é Óbvio que a comunicação, aos n!veis superiores da hie 

rarquia, de qualquer decisão tomada no~ escalões inferiores, o ele 

va. · No entanto, é f~ndamental que haja uma democratização da in

formação. C~iado o impasse, as diferentes respostas. que se ob

serva nas organizações. ~ostram que inexiste a solução ideal. 

Um problema que merece destaque em relação i cent~aliza 

ção e o "timing" (ou oportunidade) da decisão. Afinal, a perda 

de tempo retarda certamente o processo e compromete sua efic~cia, 

criando defasagem entre a necessidade de decidir e a tomada de de 

cisão propriamente dita. Assim, mesmo que esta seja acertada,cor 

re-se o ris~o de seus efeitos serem anulados (69). 

O papel do administrado~. conforme trabalhado por Mintz 
... ""' : t' ~ 

berg na Citaçao indicada, e um complemento cab1vel a esta discus-

sao. Se não a resolve, ao menos oferece ~m ponto de vist~ muito 

claro: "The manager •.• h as the best command of the re leva.nt factual 

and value information, and hence is the .best suited to handle these 

(Oecision-Making) tasks. Yet he cannot, do everything. Some of 

theie tasks must be delegated." (70). 

2.3 - Racionalidade 

Todo o processo acima descrito, desde as informações ati 

aspectos relacionados i centralização ou não do poder decisório , 

passa, naturalmente, pela racion~lidade subjacente ~ to~ada de 

decisão. Portanto i esta mais uma das grandes vari~veis interve

nientes do processo. 

Trabalhando-se to~ada de decisão com6 afeta a pessoas e 

vista por elas, est~-se assumindo o que Buchanan chama "teoria in 

(69) GOES, tol .de. O Brasil do General Geisel. p .19-20. 

(70) MINTZBERG, H. The Nature of Managerial Work. p.75. 
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dividual!stica» (71), embora •e considere que quando os indiví-

_duos (com diferentes desejos, crenças e valere~) participam da t~ 

mada de decis~o coletiva eles tendem a ser semelhantes adotando 

voluntariamente um consenso coletivo ou político em detrimento d~ 

quele de conteGdo. Nio se pode,_ no entanto, negar as diferenças 

na visão de mundo e nas aspirações das pessoas. E E-~:r::__is_to_gue __ se 

tende ~_aceitar o fato de os indivíduos aplicarem cr~t~rios se, ~ 

q~,_acreditam na sua conveniência- (e fugirem dos mesmos em ca

so contrário) (72) ~ Decorre da! que é difícil admitir uma deci-

sib perfeitamente isenta de influênciassubjetivas. Mesmo tentan-

dó adotar i risca os mitodos e as t~cnicas do chamado processo d~ 

cisório racional, o indivíduo tomador de decisÕes acaba· sendo-'afe 

tado, em maior ou menor grau, _pela possibilidade do exercício do 

arbítrio (7 3) • 

~racionalidade nao determina •• ~o comportamento. Q.en-

tro da área da rationalidade, o comportamento i perfeitamente fle 

x!vel e ~~aptável i capacidade, objetivos e conhecimentos ••. Por . 
conseguinte, a teoria administrativa deve preocupar-se com os li-

mites da racionalidade, e com a méneira pela qual a orgànizáção 

afeta esses limites no caso do indivíduo que vai decidir." (741. 

S imo n , no t e x to a cima , . e x p 1 i c i ta , n i t i da m. e n t e, c o mo s e 

pode usar a racionalidade. E coloca ainda: "A racionalidade ocu 
. ) 

pa-se da seleçio de altern~tivas de comportamento preferidas d~ 

acordo com algum sistema de valores q~e permite avali~r a conse

quência desse compo~tamento •.. Oessa man&ira, uma decisão pode:ser 

chamada objetivamente r-acional se representa de fato o comportame_::: 

to correto para maximizar certos valores numa dada situação. E 
subjetivamente racibnal se maximiza a realização com referência ao· 

conhecimento real do assunto. E conscientemente racional na medi 

da em que a adequação dos meios aos fins visados constitui um pr!:!_ 

(71) BUCHANAN, J.M. Uma Teoria Individualística.do Processo Político. In: 
EASTON, D. Modalidades de Análise PolÍtica. p.37-52. 

(72) THOMPSON, J.D. Dinâmica Organizacional. p.l44. 

(73) CARVALHAL, M.R.D.F. Quando Entro rto Escritôrio Deixo 
Problemas e Preferências Pess·oais. In: --=-----:--v e Mitologia do Processo Decisório Administrativo. 

(74) SIMON, H.A. Comportamento Administrativo. p.26. 

-
do Lado de Fora ~eus. 
Cara ou Coroa? Bre
p.26. 
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cesso concreto. e deliber~damente racional na medida em que a 

adequ·ação dos meios aos f in S· tenha si do de 1 ib era damen te provocada 

••• Uma decisão~· organizativamente racional se for orientada no 

sentido dos objetivos da organizaçãoJ ~ pessoalmente racional se 

Visar aos ·.objetivos.:do indivíduo" {75). 

Apesar de alguns autores nao concordarem com estas de~i 

niç5es, pode-se admiti-las aqui tomo cabíveis. A partir daí. tu-

do compele a dizer que a racionalidade objetiva i. ae f~to, um 

conceito irrealJ o de r~cionalidade subjetiva, 
~ ~ 

porem, e · '· aceitá --· 
vel, porque pressupSe limitaç&es na habilid~de de perceber, com-

---: ~ 
preender e atuar sobre o meio social (76). Não se pode, finalme~ ·-te, deixar de mencionar que alguma racionalidade está sempre por 

trás do funcionamento de qualquer organiz~ção, apesar de ~ pers

pectiva ind~vidual não ser, 6omo já foi visto, necessariamente com 

patível com a organi~acLonal .• A_organiz~ção pressup5e u~a colet!

vidade e esta tende a ser mais racional que oa ihdiv!duos (771. 

Terminando esta discussão deve-se mencionar que nao se 

perde de vista o fato de a definição de racionalidade, consideran 

do apenas a racionalidade instrument~l •. não conseguir prever os 

cdmportamentos "não racionai§"(78). A tomada de decisão, aqui 

considerada como 6ampo de estudo, permite, porim, ~ ~bando~o de 

algumas variáveis quando a proposta é montar um primeiro modelo 

·de análise. 

3 ~ A AREA HOSPITALAR: OBJETIVOS. ORGANIZAÇAO E TOMADA DE DECISAO 

3 • ~ -· O b j e t i v o s 

"0 Hospital é destinado a 'aTiv±ãr· enfermos mi'Seráveis 1 '~(79). 

(75) SIMON, H.A. Comportamento Administrativo. p.2?3. 

(76) WEEKS, D.R. Organization and Decision-Making. p.l93. 

(77) HAGE, J. Theories of Organization. p.282. 

(78) CAMPOS, A.M. Em Busca de Novos Caminhos para a Teoria de\)rganização.Re
vista de Administração PÚblica. Rio'de Jàrieiro, ~(1). 106, 1981. ---

(79) MACHADO, R.; LOUREIRO, A.; LUZ, R. & MURICY, K. Danação da Norma: ~e
dicina Social e Constituição da Psiquiatria no Brasil. p.63. (Com re
ferência a um hospital inaugurado em 1785, no Parâ.) 
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nLas organizaciones formales tienen una orientaci6n co~ 

ereta. Ellas son crBadas para alcanzar un objetivo. Los hospit~ 

les son créados para curar las enfermeda~es, prevenirlas~ pro~o

ver conocimiento de la medicina y formar nuevo perso~al" (80). 

H~spital e o ~e~tabelecimento de saQde que tem como fi 

nalidade bisica a prestaç;o de assist~ncia midica em regime de in 

ternaç;o~ (81). 

"The main objective of the gener~l hospital, though 

currently under redefinition, is still to render personalized care 

and professional treatment to individual patients" (82) .. 

".~.outros objetivos que alguns hospitais podem adotar 

referem-se ~ formaç;o e treinamento profissional.· No 6umprimento 

deste objetivo prepara Recursos Humanos para c9~rir suas necessi

.d~des de pessoal ou do mercado em geral ••• " (83). 

"Most of the hóspitdl administrators and ·assistant 

administrators ••• indicated that hospital organizations have t~o 

main objectives: qua~ity patient care and financia! 

(efficiency)" (841. 

soundness 

"0 hospital .•. funciona -para .realizar interesses imedi~-
) 

tos do paciente, interesses p~rticulares dos midicos e dos propr~ 

tirios ••. bem como interesses mais gerais. embora nao ~xpl!citos • 

da sociedade" (85) •· 

(80) 

(81) 

(82) 

(83) 

MALIK, A.M. & NEUHAUSER, D. IntroducciÕn. p.16. 

MINISTÉRIO DA SA0DE/SECRETARIA NACIONAL DE AÇÕES BÁSICAS DE SA0DE/DIVISÃO 
NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÜDE. Cadastro de Estabeleci
mentos de SaÚde: Brasil - 1981. Brasília, Centro de Documentaçao do 
Ministerio da Saude, 1982. vol.II, p.7. 

GEORGOPOULOS, B.S. Distinguishing Organizational Features of Hospitais. 
In: KOVNER, A.R. & NEUHAUSER, D. Health Services Management. p.49-50. 

FUNDAÇÃO "JOÃO PINHEIRO"/DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SOCIAL E URBANO. As
sistência Psiquiátrica em Minas Gerais. Belo Horizonte, Fundâção "iôãõ' 
Pinheiro", 1982. p.66. -

(84) BALDWIN, L.E. An Empirical Study: the Effect of Organizational 
Differentiation and Integration on Hospital Performance. In: KOVNER,A. 
R. & NEUHAUSER, D .. Health Services Management •. p.93. 

(85) FUNDAÇÃO "JOÃO PINHEIRO"/DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SOCIAL E URBANO. As
sistência Psiquiátrica em Minas Gerais. p.82. 
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. Podé-se inferir do a~ima descri-to que nao existe um con 

senso generalizado sobre os reais objetivos dos· hospitais nos dias 

de hoje. Tem-se, no entanto, como certo que ~ neles que est~ 

atualmente sediada grande parte da tecnologia mais rec~nte réfe-

r~nte aos meios de diagn6stico e trat~mento. Decorre daí que eles· 

são; 'por definição, a retaguarda do nível prim~rio de assistência 

· (86). E, portanto, inequívoca sua vocação assistencial. Mesmo 

essim, diferentes hospitais podem, dependendo de quem nBles det~m 

o poder~ das suas·fontes de finaMciamento, desenvolver diferen

tes objetivos (87). 

Acreditou-se v~lida, para fins dest~ trabalhQ, a de~in~ 

çã6 de Johnson e Schulz, quando dizem que se pode consider~r como 

.sendo sete o~ objetivos principais da Instituição Hospital~r: se~ 

viços t~cnicos de alta qualidade, acessibilidade e dis~onibilida-

. _..o '·'--.,.- ..; ~ rv ~ ç o ~ c o fii;:; l ::2 t os • e f i c i ê n c i a , s a ti s f a ç ã o do s i n d i v :[ d u o s ~ 

eficiincia dos indivíduos, satisfaçAo dos profissionais de saade 

e responsabilidade profissional (88). E ineg~vel a possibilidade 

de conflitos entre estes objetivos, sendo a prioridade entre eles 

a. grande veri~vel a levar em conta. 

"Hospitais com objetivos'~. representa. uma abstração tor

nada perigosamente c~ncreta. Mesmo considerando o fa~6, -~ ~iefe

rível isto a ver o hospital, ou qualquer outra organização, tendo 
.> . 

como objetivos a somat6ria do~ objetivos de seus membros. Caso 

contr~rio, seria necess~rio levar em conta, tamb~m. o* iridivíduos, 

organizações e entidades externas que, frequentemente,. influenciam 

·seu ·funcionamento (89) ... Por exemplo, no Brasil, ~ pouco realista 

(86) GUIMARÃES, C. SituaçãoAssistencial Brasileira. In: GONÇALVES, E.L. 
(coordenador). Administração de SaÚde. no Brasil. São Paulo, Pioneira, 
1982. p.llS. 

(87) Um bom histórico sobre a evolução qos hospitais pode ser encontrado em: 

.ROSEN, G. Da Policia Mêdica à Medicina Soc·ial: Ensaios sobre a Histôrfa 
-da Assistencia Social. Traduaçao de A.L.de Souza •. Rio de Janeiro , 
-Graal, 1975. 401 p. 

· Qua.nt:o ao Brasil, o capítulo de Guimarães, acima referido _é uma dás refe
~ência.s que se recomenda, alêm de: 

"MA.CftADO, R.; LOUREIRO, A; LUZ, R. & .MURICY, K. A Arte de Curar os ·Ma-
l-es na Colonia. IN: Danação da Norma: Medicina Social e 

· ~(;_o_<n ... s-.t:_i_t_u_i_ç._ã_o_d_a_P_s_~_· q_,_u_~_· a_t_r_~_· _a_n_o_B_r_a_s_i_l. p • 17-14 9 • 

{88) JORNSON, A.C. & SCHULZ, R. Administração de Hospitais. p.l8. 

(89) 'l'HOMPSON, J .D. Dinâmica Organizacional. p.l54. 
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uma análise de hospitais sem considerar o papel da Previdência S~ 

cial, agente externo que atua como grande financiadár da assistên 

cia médica individual. A Previdência se não controla, interfere 

fortemente na atividade hospitalar brasileira (90). 

Seria esperado, pelo que já se discutiu, ver nos hosp! 

tais decisSes tomadas segundo objativos mais 6u menos explicita

dos, ressalvando, naturalmente, suas particularidades. ·Deve-se 

lembrar, neste ponto, que a teoria diz que, devido ~ sua fUnção 

com finalidade primordialmente assistencial o hospital.- como qual

quer organiZação de saúde - deveria ter funcionários mais propen-
......___ ~· 

sos a estarem motivados com relação aos seus objetivos que outras 

o r g a ~--1 ~à ç _õ e s c o m p 1 e x a s ( 9 1) • 

'-~ 

3~2 ~ A~p~ctos F~n~ibnai~-Estruturais Rel&cionados ~ Tomada de 

Decisão 

Como co~preen~er então, ~ p~~tir d6 q~e já se viu, a es 

trutura e o furicrionamentb de uma Instituição Hbépitalar?. A nível

de estrutura funcional há quem defenda a coexistência de tres. ti-

pos diferentes, em cada Instituição. Assim, áreas como Enfermagem 

~ outras, relacionadas a apoio administtativo, funcionariam se~un 
. .. -

do princÍpios hierárquicos rígidos, o Corpo Clínico tenderia a 

assumir a forma de coalizão (implicando cooperação sem autori

dade formal) e a influência externa agiria sobre os hospitais ba-

seada em negociações (92). Dbviamerite seria mais fácil compreen-

der esta Última possibilidade frente a realidad~ européia ou nor-. 

(90) Ver, a este 

NICZ, ~.F. 

nistração 

respeito, entre outros: 

Previdência Social no Brasil. In: 
de Saúde no Brasil. p.l63-96. · 

GONÇALVES, E.L. Adminis-

.. ,. 
LANOMANN, J. O Complexo Mêdico Industrial Direto. In: Evi-

tando a SaÚde e Promovendo a Doença. Rio de Janeiro, Achiame, 1982---
p.l03-38. 

BRAGA, J.C.S. & PAULA, S.G.de. SaÚde e Previdência- Estudos de ·Políti
ca Social. São Paulo, CEBES-HUCITEC~ 1981. -(91) GEORGOPOULOS, B.S. & MANN, F.C. The Hospital as an Organization. ·In: 

- RAKICH, J.S. Hospital Organization and Management •. St.Louis_, Th~ 
Catholic Hospital Association, 1972. p.222. 

(92) ROWBOTTOM; R.; BALLE, J.; CANG, S; DIXON, M.;; JACQUES, E.; PACKWOOD , 
T. & TOLLIDAY, H. Kinds of Roles and Role Structures in Hospitais. In: 

Hospital Organization. London,Heineman, 1977. p.40-:-69. 
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te-americana, onde existe explicitamente o poder de diversos age~ 

tes extra-hospital dentro dá instituição. 

concordar com esta afirmação ~ duvidoso. 

Atá que ponto se pode 

Afinal, pairam ainda dú 

vidas quanto à maneira de o hospital funcionar, principalmente qua.!J_ 

i. do se considera que ele ~ uma instituição onde trabalham profissi~ 

nais dé diferentes formaç8es. Considerar sob dois prismas disti~ 

tos as áreas assistenciais e a!;! administrativas (com abordagens 0!_ 

ganizacionais dife~entes para cada caso) parece uma simplificação 

exceisiva. A soluçia ideal ainda não foi encontrada: 

te á a multiplicidade de desenhes de organograma para 

prova dis

hospitais 

funcionando de forma semelhal")te. Tem-se claro o fato de organogr~ 
--~ ____;_ ·----- -- - ---- - -

·mas não reflet~~em_~ealmente a distribuição de_ poder-dentro deste 

t-{p_~~e. ~~!Juiç.ão_ (93) •. De qualquer modo, se poder for consid~ 
,;r ~-----r--• 

- rado como domínio sobre recursos estratágtcos, o conceito· destes, 

.num hospital, á o mesm~ que em outro tipo de instituição? Sabe-se 

qu.e _os recursos médicos sao vi tais num .hespi tal. No entanto, co..;. 

mo lidar com a variável "Enfermagem", uma vez que sao pcofissio~ 

nais desta categoria, os responsáveis pelo hospital durante as 

24 horas do dia? A definição, então, do recurso crítico á realmen 

te complexa. 

e fato que um dos aspectos usualmente utilizados para 

dtstinguir hospitais de outras institu~~Ses á a inexist~ncia de 

uma linha Única de autoridade. Esta á, realmente, dividida, e-não 

·igualmente, pelos -Con~elhos ou Mesas_ Diretoras, pelos médicos, p~ 

los administradores, pelos enfermeiros etc. Não há, então, uma 

fonte Única de poder: seu fluxo tampouco á linear. Cria-se, a 

partir da{, problemas de ordem operacional e psicol6gica. uma vez 

que a coordenação interna se vi dificultada, bem como a visualiza 

çac clara da autoridade e da responsabilidade e~ diferentes situa 

çoes. O mesmo pode ser dito a respeito da comunicação, da disci

plina e até da soluçio de problemas {94). 

Assim, dificilmente se pode crer que ordens dadas ·ade-

qu~damente~~ão sempre cumpridas a contento. O surgimento de unida -
(93) VIGUERS, R. T. The Poli tics of Power in a Hospital. In: KOVNER, A.R. & 

NEUHAUSER, D. Health Services Management. p.40-8. 

(94) GEORGOPOULOS, B.S. & MANN, F.C. The Hospital as an Organization. p.9-11. 
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das para controle, que imporiam normas e ~rdens, concentrando au

toridade, seria uma alternativa (95). Afinal, .o balanço de pode~ 

~ muito delicado, assim sendo, a imagem da pirimid~. encabeçada 

por um Qnico individuo, só ~ aplicada a organizaç5es complexas por 

um desejo de se manter o modelo. O controle por um Gnico indiv!-· 

duo pressup5e sua total independ~ncia dentro da organizaç~o e is

to só pode se dar em organizações de baixa complexidade. Uma vez 

aceito o hospital como organizaçio complexa, prova-se sem esforço 

a necessidade de criação de coalizões. Ora, numa organização on

de.o poder ~ disperso, o poder central passa pelo co.ntrole da~ 

coalizões (96). Ainda, a situação de incerteza e/ou de insegura~ 

ça acima mencionada reforça o fato de que quahto mais complexa a 

instit~ição mais incerteza i nela encontr~vel, fazendo com que 

bOA p~rte ·Jr, :•:--:-~esso administrativo se centre ;na diminuiÇão des

tas duas características. Decorre dai a afirmaç~o que; aumentan

do o nGmero de fohtes de incerteza, aumenta tambim o nGmero de ba 

ses de poder. A própria divis~o de tra~alho, inerent~ ~s bu~o~ra 

cias profissionais, dilui o poder, ent~e outros motivos porque 1! 
mita a depend~ncia da organização em relação a·cada uma das bas~s. 

A. dependincia com relação ao todo e, no entanto, uma realidade.C~ 

so contr~rio, a visão do hospital como um sistema (97)~ com sub

E?istemas interliga·dos, não seria tã.o clara. Embora simplista~. es 

te modelo i v~lido refletindo a experi~ncia pr~tica; a partir ·des 

ta tem-se claro que os serviços assistenciais (pensando em areas 
) 

subdivididas por produto) dependem um do outro; para seu funcio-

namento se faz necess~rio algum 'tipo de organizaç~o que os vincu"' 

le ~s ~reas de apoio como labor~t6rio por um lado, farm~cia por· 

·outro e lavanderia por .um terceiro, por exemplo. Finalmente, nao 

se pode esperar o funcionamento de nenhuma das ~reas acima se nao 

houver possibilidade ou mecanismos de seleção, contr~taç~o e pag~ 

menta de pessoal~ compras de material necess~rio e orçamento para 

garantir os anteriores, entre outros. 

(95) ETZIONI, A. OrganizaçÕes Modernas. Tradução de M.L~M.Leite. São Paulo, 
Pioneira, 1980. p,39-49. 

(96) THOMPSON, J,.D. Dinâmica Organizacional. p.l59-71. 

(97) A respeito ~odem ser vistos: 
··sONIS, A. El Enfoque Sistemic.o en la Administraciõn de Salud. In: 

=-::---:--
Medicina Sanitaria y Administ:raciõn de la Salud. Buenos Aires, El Ate 
neo, 1978. vol.II p.ll8-36. 

·KAST, F. E. & .ROSENZWEIG, J,E. Hospital Administration and Systems Concept~ 
ln: RAKICH, J.S. Hospital Organization and Hanagement. p.97-108. 
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Pode-se ent~o ~oncluir pela necessidade de se trabalhar 

a nível de coordenaç~o e integraç~o. quando se est~ no · hospital 

(98). Eventualmente se justifica a defesa de um comportamento co.e_ 

perativo intra-organizacional e interpessoal como base do desemp~ 

nho da instituiç~o (99). 

O conflito contínuo de poder ~ um fato fundamental den 

tro de um hospital. A presença de profissionais e técnicos de di 

ferentes ~reai, com distintos conhecimentos e habilidades, traba

lhando de forma in teg radà, aponta para um po t en c ia 1 i nas got ~vel de 

conflitos de conhecimentos e_valores (100). Existe também a cons 

tants d!~puta entre poder técnico e administratiVo. Outro elemen 

to de analise é a comoreens~o de que boa parte das atividades-fim 

(téc~i6as) desenvolvidas em hospitais nio ·sio facilmente norma1i-

.z~veis, dificultando a funcionalidade da estrutura burocr~tica. 

Permeando todas as relaçSes de~c~itas acima est~ a es-

trutura informal. Mesmo que nao se tome conhecimento de sua exis 

tência, estudos tendem a demonstrar que n~o só ela existe ma·s que . 
furicionarios em posiçSes hiérarquicas as mais distintas estio be~ 

informados sobre o padr~o informal de "status" na organizaçioHOl). 

~ar out~o lado, esta estratificiçio social tampouco é -fatilmen~e 

avaliavel. A con~tante incorporaçio de novos profis~i 0 nais ~ ou 

novos especialistas- em toda a ~rea de saúde dificulta a compree!]_ 

-sio da mobilidade ·da estrutura social (102). Basta observar que. 
o -

ao contrario do que ocorre nos E.U.A., no Brasil a grande maioria ,.------ . 
dos administradores de hospitais s~o 'médicos. cbm ou sem educaç~o 
~--- ---------------· 
formal para isto. Antes de encerrar este parêntese sobre a_ con-

formaçio social do ambiente hospitalar, aqui colocado como mais· um 

(98) OSTERHAUS, L.B. Systems Concepts for Hospitais. In: RAKICH, J.S. Hos-· 
pital Organizations and Management. p.89-96. 

(99) MARCONDES, R.C. O Comportamento Administrativo nas Organiza Ões Hospita....; 
lares. São Paulo, FEA USP, 1973. p.95-103. , 

(lOO)MACHLINE, C.; BATES, A.G. & SILVA, L.F.V.da. Uma Nova Forma de Organi
zação Hospitalar. Revista de Administração de Empresas. São Paulo,~ 
(4)! 7-19 1 1981. ..,. I ( 

(lOl)VIGUERS, R.T. Who's on the Top? Who Knows? In: RAKICH, J.S. Hospital 
Organization and Management. p.l3-20. 

(102)Ver, por exemplo: 
BERTRAND, W.E. & MICKLIN, M .. Prestigio y las Ocupaciones- de Salud -Eva..., 

luaciones Sociales del Personal de Salud en Países en Vias de Desarro
llo. Acta Medica del Valle .. Colómbia; .!!_(1): 35-9·, 1977. 
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prisma de anilise e nao como objeto de estudo deste trabalho, d~

ve-se lembrar tambim que o "status" das profiBs6es fora do hospi

tal tende a se refletir internamente, o que adiciona mais comple

~idade ~ variivel em pauta. 

Devido ~ diversidade das ireas envolvidas, que necessi

tam coordenaç~o a n!vel de fUncionamento e de interesses das ~es~ 

soas, os responsiveis pela. administraç~o dos hospitais tendem a 

buscar sua pr6pria explicaç~o para as diferentes soluç6es estrutu 

rais. Brown coloca que hospitais t~ndem a ser estruturas acifala~ 

embora quem neles trabalha nijo admita este fato; pelo contririo 

tentam superi-io criando uma estrutura com muitas pernas ("they 

created the concept of multilegged orgsnizations"): os Conselhos 

ou Mesas Diretoras, a Administraç~o e o Carpa Clinico. Para o au 

ter, isto permite que n hospital se possa mover de tres maneiras 

diferentes sem seguir n~nhuma direç~o (1Q3). N~o e intenç~o d~st~ 

trabalho endossar totalmente esta afirmativa, ao mesmo tempo joc~ 

sa e pessimista, sobre a situaç~o norte~americana, que tem pontos 

de contato e de divergência. com a brasileira ( 104) •. Há alguns r~ 
., 

paras que podem ser feitos quanto às reais !'pernas" da inS"t'itUiÇ~o. 

por exemplo. De todo modo, o dia-a-dia dos jornais de S~o Paulo 

mostra que nossa realidade n~b esti longe de corresponder a esta 

caricatura. Frente aos problemas, que acabam se refletindo no es 

tádo de sa~de da populaç~o. faz-se necessirio estabelecer como os 

-hospitais de :fato :funaioriarh,· ·se ·com· ou sem Uma cabe)ça que os pos

sa dirigir' parà 'OS objétivos definidos. 

N~o é aqui que se vai advogar a necessidade de profissi~ 
-

nalizar a administraç~o hospitalar embora, entre tantas outros, 

(103) BROWN; R. E. Strictures · and Structures. ·· In:· • RAKICH, J. S.· 
Orgánization and 1.fanagement. p. 21. 

Hospital 

Pode-se ver também: 

NOVAES, H.de M. A Problemática do Moderno Hospital 
tores Organizacionais nas Crises dos Hospitais das 
de la Oficina Sanitaria Panamericana. Washington, 

(104) Por exemplo: 

Universitário: Fa
ClÍnicas. B6letín 
~(1): 39-47' 1980. 

.... 

DONANGELO, M.-c.F. & PEREIRA, L. Sáude·e Sociédade. São Paulo, Duas Ci
dades, 1976. Na página 81 ressaltam os autores que 11na sociedade ame
ricana a estrutura de produção e consumo de cuidados médicos permanece, 
praticamente até hoje, a cargo do setor privado, ainda· que o Estado te 

. nha assumido, de larga data a responsabilidade das medidas coletiv.:s de 
saúde ••• ". 

·----~~;· ~ ~- --·-· ~ ... , T 
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Gentile de Mello tenha afirmado que a melhora dos indicadores hos -- - . 

pitalares i funçio da elev~çio dos padrSes ticnicos ·e administra-

tivh; (105) e apesar de o Conselho Consultivo da Administraçio de 
~~.- --
SaGde Previden~i~ria (CONASPJ se preocupat 6om a capacidade gere~ 

ciál do setor pÚblico (106). Mas vai-se aqui, ·certamente, estab~ 

lecer a preocupaçio de compre~nder a tomada de decisio na ~rea hos 

pitalar i luz, eventualmente, de sua estrutura hier~rquica e de 

poder que, ati o momento, ap6s ampla revisio bibliogr~fica, pode-
/ 

-se afirmar, sem correr muito risco, fbi"pouco trabalhada (107). 

Analisando alg.umas pesquisas na ~rea observa-se, em pr! 
f 
I meiro lugar, que especialistas em Administraçio Hospitalar consi-

I 
deram o trabalho do administrador mais importante que seué 6bjet! 

I 
vos (108). Apesar disto, nio se pode ignorar a importincia do e~ 

tudo dos bbjetivos para a compreensao do protesso decis6rio, en

tendendo-se objetivos, nio apenas como prioridades do grupo de p~ 

I. 

der em· relação ao desempenho e à produçio organizacionais (109) 

mas tambim, como os fins em direçio aos ~quais sio orientados . oe 

esforço~ e os comportamentos dos membros da organizaçio (~10) .Ta~ 

bim foi ~studado o tempo gasto pelo administrador hospitalar em 

atividades variadas, a natureza das atividades administrativas e 

sua importincia para o hospital; o tempo· utilizado e o níyel de 

responsabiliade de diferentes areas de decisio. Todos estes, no 

entanto, nio levaram em conta como se processavam estas atividades 

dentro da estrutura organizacional nem tentaram mostrar diferenças 

e/oJ semel~anças na tomada de decisio em hospitais distintos(lll); 

(105) MELLO, C.G.de. Quantificação de Leitos Hospitàlares. In: O 
Sistema de SaÚde em Crise. São Paulo, CEBES-HUCITEC, 1981. p. 78. 

(106) CONSELHO CONSULTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÜDE PREVIDENCIÁRIA. Reorienta
ção da Assistência ã Saúde no âmbito da Previdência Social. 

(107) Um único exempl6 a respeito: 

HAGE, H. Theories of Organization. p.4. 

(108) .SPILLANE, E.J. The Anatomy of a Decision. In: RAKICH, J.S. Hospital 
Organization and Management. p.222. 

(109) HAGE, J. Theories of Organization. p.l34 

(110) SIMON, H.A. Comportamento Administrativo. p.75. 

(111) JOHNSON, A.C. & SCHULZ, R. As Tarefas e FunçÕes do Administrador. p. 
151-69. (Recomenda-se especificamente as tabelas 8-1, 8-2 e 8-3 p. 
153-5~) 

. ~ ... ~ ... 
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empresas. 

-~ certo que nao ~o os hospitais mudam, mudam tamb~m as 

Assim, os papjis do administrador se alteram e suas ati 

vidades tem novos componentes. A revisio bibliogr~fica realizada 

na area hospitalar mostrou, entio, que muito mais se estudou so

bre as características intervenientes no processo decisório nas 

:organizaç6es hospitalares que a tomada de decisio propriamente d! 

ta. Esta foi basicamente tangenciada. Abaixo sao apresentados 

exemplos, pertinentes aqui como indicativos. 

Assim, descentralizaçio em hospitais foi analisada com 

base em divisio de trabalho ~ tamanho do hospital. foram conside 

rados reestudo das organizaç6es e de suas funç6es, departamental! 

zaçio, autoridade funcional etc. Descentralizaçio foi vista como 

inst~umento para melhorar a velocidade e oportunidade da· tomada 

_de decisio, bem como a eficiincia na coordenaçio (112). Sobre as 

mesmas vari~veis encontrou-se estudos relacionados a. sistemas dé 

informaçio(113), hierarquia, autoridade e unidade de comando (114). 

Outros artigos, ao mesmo tempo mais específicos e mais 

voltados para a realidade latino-americana, foram encontrados. As 

sim, tompda de decisio em hospitais, enfatizando coordenação, pr~ 
. 

visio, planejamento, organização, integração e direçio numa vis~o 
-~.-:-;;.--- ~:.....:. _ ...... ______ ·-- ----- - '. 
continua, .tendo o processo decisório como eixo fundamental, foi 

.... -.... - -·---··-·- .---~-- -- -
brevementi ilustfada por Campa~ (115). Garza tenta aplicar obje-

tivos, delegaçio de responsabilidade, informação e participação ~ 

~rea hospitalar (116): Participaçio em ~rea de. saGde foi traba

lhada por Machado (117). 

(112) STARKWEATHER, D.B. The Rationale for Descentralization in Large Hospitais. 
In: KOVNER, A.R. & NEUHAUSER, D. Hea1th Service~ Management.p.l79-97. 

(113) NEUHAUSER, D. Information Systems for Hospitais: an Organizational 
Approach. p.206-12. 

(114) NEUHAUSER, D. The Hospital as a Matrix Organization. In: KOVNER, A.R. 
& NEUHAUSER, D. Health Services Management. p.143-60. 

BROWN, D.R. A New Administrative Mode1 for Hospitais. In: RAKICH,J.S. 
Hospital Organization and Management. p.59-71. 

NOWINSKI, A.; RIPA, J.C. & VILLAR, H. Autoridade- Gobierno de Hospi
tal. In: SONIS, A. Medicina Sanitaria y Admiriistraciõn de la Salud. 
p.544-64. ~ 

(115) COMPAN, M.V. La Toma de Decisiones en la 
Bo1etin Medico del IMSS. México 19(2): 

Administraciõn 
118-20, 1976. 

Hospitalaria. 

(116) GARZA, P.A. De1egaciõn de Responsabilidade y Direcciõn Participativa. 
BoletÍn Medico del IMSS. México 17(3): 119-26, 1975. 

(117) MACHADO, F.de A. Participaciõn del Personal en la Direcciõn de un Servi 
· cio de Salud PÚblica. Boletin Oficina Sanitaria Panamericana. 

Washington 84(6}: 471-80. 
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Seria necessirio, para finalizar este t6pico, admitir 

que. embora muito se fale sobre tomada de decisio a .nível geral, 

8 irea de sa~de tem muito pouco material desenvolvido a respeito. 

Fica patehte, db acima exposto, que a maioria do material existen 

te ~ norte-americano ou europeu, onde as realidades ~io bastante 

diferentes da nossa, desde o profissional responsivel pela admi

nistração dos hospitais at~ a pr6pria estrutura do sistema dé saa 

de. Novamente, acredita-se estarem aqui expostos os concéitos 

mais bisicos para a compreensão do. assunto e que seria utilizados 

na discussio dos resultados obtidos. A partir di~to, aparenteme~ 

te estaria justificada a ausincia de polimica entre os textos ci

tados~ uma vez que. as premissas utilizadas na elaboração deste tra 

bálho são aquelas endossadas pelos autores mencionados, principa! 

mente. Nio ~e quer dizer, e claro, que tbdos os autores consulta 

dos apresentavam as mesmas opini5es. A n!vé~, por~m. deste trab~ 

lho concreto, não pareceu oportuno apresentar uma resenha biblio

gr~fica exaustiva, que fugiria do prop6sito de introduzir uma ten 

tativa de anilise de poucos caso~ concretos, num período limitado, 

sobre tomada de decisão em irea hospitalar. 

4 • A~L!CAÇAO DO REFERENCIAL TECR!CO A MONOGRAFIA. 

Em tese, todos os conceitos mencionados sao, mais adian 

te, discutidos ou sugeridos. Hi élguns reparos, por~m. que devem 

ser 'feitos. 

Assim, quarito ~ categnrizaçio das deci~Se~, uma vez que 

não foi observado consenso entre os autores estudados e como a p~ 

pulação aqui consid~rada não necessariamente era composta por té~ 

nicos em Administração, optou-se por criar tres categorias, ainda 

uma vez diferentes. Trabalhou-se com decis5es rotineiras, even

~uais e importantes. A definição dos tres tipos foi obtida junto 

~os entrevistados, como seri visto adiante. . .. 

-Poder e política nao foram abordados diretamente; no 

~~~ãhto, são considerados na escolha, para fins de amostragem,dos 

êh~~evistados. Por outro lado·, obteve~se destes sua percepção da 

~·~~utura de poder nas organizaç5es ~m que trabalham. 

·r 



Outras vari~veis, como informaç5es e centralização/des

qentralizaçio fazem parte d~ question~rio aplicado. O~viam~nte 

sio, portanto, no trabalho, consideradas segundo a óptica partic~ 

la~ de cada entrevistado. 

Finalmente, a racionalidade foi aqui considerada como 

racionalidade organizacional; a esta atribuiu~se a propriedade de 

estar subjacente ~s decis5es tomadas em cada hospital. Assim, foi 

oferecida, para fins de an~lise "a posterior!" das "decis8es im-

portantes", ~~a listagem de possíveis racion~1idades para serem 

aplicadas a cada caso. Assumiu-se isto porque se acreditou ·que 
I 

seria atil para o estudo dos objetivos institucionais. Buscando 

coerincia, trabalhou-se o conceito de "missão" de cada hospital, 

segundo a percepção ~o entrevistado. Considera~se, então~ que 

maior ou menor coerincia, no caso, pode ser um indicador de conhe 

cimento de objetivos ou de leitura correta da realidade; everitual 

mente, passa por a! uma an~lise de confiabilidade dos dados obti

dos. 

Ainda um~ vez deve ser lembrada a subjeti~idade ·:deste 

trabalho: a sel~çio de vari~veis bem o mo~tra. Finalmente,quer-

~se lembrar que os conceitos assumidos da~ui para diante s~o os 

que fazem parte do "Referencial Teórico".· Se poucas definiç5es 

foram, ati o momento, apresentadas, acredita-se que ao menos os 

conceitos estejam clarosj para se tentar estudar p~ocesso decisó

rio ~m hospitais segundo um modelo par6 isto escolhido. 
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1 - METODOLOGIA 

1.1 - Apresentaç;o Sumiria 

Para responde~ aos objetivos propostos no Capitulo I, 

foi desenvolvido um trabalho de campo, buscando caraciterizar o 

processo decisório em hospitais •. Elaborou-se dois qu~stionários, 

com o propósito de abordar de modo diferente o chamado "tomador de 

decis;o" e a "assessoria", conforme será explicado adiante, de 

fritma detalhada. Os dois questionários tem em comum a parte de 

Id~ntificaç~o e a conceituaç~o de ~ecis~o Importante"; a análi~ 

se dos processos decisórios foi trabalhada de maneira distinta. 

Definiu-se uma amostra, constando de tres .Institutos do 

Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Uni~ersidade de 

Sio Paulo e de tres Hospitais Privados de'.caráter nao lucrativo, 

por critirios que seria discutidos neste Capitulo, item 1.3.1. F~ 

ram entrevistadas, no total, 23 pessoas~ de nivel de cúpula, nas 

unidades hospitalares consideradas. O entrevistador foi sempre o 

mesmo, para garantir uniformidade de aplicaç~o e de interp~etaç~o. 

A primeira necessidade observada para se realizar esta 

dissertaç~o foi a de uma revis~o bibliográfica sobre a área em 

apreço, buscando texto~ voltados para o setor saúde e outros mais 

gerais. vinculados com tomada de decis~o e com assuntos correla-
n 

tos. Procedeu-se, entió~ ao levantamento de alguns temas rela 

cionados às decisões tomadas em hospitais, o que foi chamado "Re

ferencial Empírico". Definiu-se, a seguir, a amost~a a ser utili 

zada e, finalmente, foi élaborado um questionário, aplicado sob 

forma de pré-teste. Este indicou modificações necessárias, que 

foram efetuadas. PÕde-se, entio; proceder à aplicaç~o do ques

tionário definitivo, cujos dados sao apresentados e analisados nes 

te Capitulo, a ~artir do item 2. 

Preferiu-se nao discutir aqui aspectos rel&eionados a 

Filosofia da Ciência e Metodologia de Pesquisa, uma vez que se 

acredita estar apresentando, na prática, os conhecimentos da teo

ria. Afinal, o chamado "método cientifico" n~o se justifica se 

nio aplicado. Uma das grandes reivindicações do setor saúde,qua~ 
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do se discute o tema"Pesquisa~ ou "Investigaçio", e que se deixe 

~ teoria e que se busque resultados (118). 

1~2- Revisão Bibliográfica 

O objetivo da Revisio Bibliográfica foi petmitir a del! 

mitaçio tedrica do assunto a ser tratado. Buscou-se, por seu in

termédio, definir um Referencial Teórico adaptado ao desenvolvime!!. 

to da monografia (ver Capítulo II) e adquirir elementos para de

senvolvê-la. 

A primeira fonte utilizada formalm~nt~ foi e bibliogra

fia básica de Administração Geral. Visando a área de saúde pro

priame~te dita, red6rreu-se a Biblioteca Regional de Medicina, a 

.Faculdade de Saúde P~blica da Universidade de São Paulo, aos re

cursos do PROAHSA e. à F u.n daçio par a o De se nvo 1 vimen to da Admi ni s...: 

tração. Públic.a; como fonte importante de teferência também se 

consultou um cat.álogo da Organizaçio Panamericana de Saúde, de Re 

visio Bibliográfica sobre temas de CDmportamerito Organizacional , 

já citado como nota de rodapé. 

Foram valiosas, além dos títulos encontrados seguindo a 

matoôologia acima apresentada, ~s sugest5es do orientador a de ou 

tros profissionais da área. 

1.3- A Pesquisa de Campo 

1 • 3. 1 Justificativa da Amostra 

Antes de tratar do que foi realmente feito, cabem aqui 

algumas colocaç5es prelimin~res. Quando da apresentação da pro

posta de dissertação, f~di.submetida à banca examinadora a intenção 

(118) Fazer uma Única citação seria ocioso; uma listagem exaustiva de títulos 
·não faria sentido. Optou-se, então, por deixar em aberto este ponto. -

'f 
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de se trabalhar hospitais estaduais, munici_pais e federais (com e 

sem ~tividades dé ensino) e, tia .irea privada, organizaçSes lucra• 

tivas e nio lucrativas, e~tratificadas por classé social da po~u-

laçio usuiria dos serviços nelas prestados. A abrangincia foi,na 

epoca, considerada muito grande e o p~recer dos examinadores reme 

tia ao estudo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Sio .Paulo (HCFMUSPJ' - hospital escola, estadual , 

motivadar da proposta - e de hospitais privados nio lucrativos.Es 

te parecer, indicativo, foi acatado. 

Partindo desta premissa, foram desenhados os "Objetivos" 

da dissertação: " •.• mapeamento e anilise de algumas variáveis· re 

lacionadas ~ tomada de decisio em tres InstituiçSes Hospitalares 

pQblicas e em tres hospitais privados nio lucrativos, no Munic!

oio de s;o Paulo (todas as InstituiçSes potencialmente caracteri

ziveis cérrnu Hospitais Complexos), entre o segundo semestre de 1982 

. e o p r i me i r o de 1 9 8 3". 

a) Situaçio Atual dos Hospitaís no Brasil: 

Para se compreender 6 porqui da opção por se diferenciar 

ho~pitais pQblicos e hospitais pri~~dos neste trabalho, dentro da 

a~ostra definida, faz-se necessirio um parintese sobre a situação 

atual do sistema de saQde no Brasil. _Usando como fonte de ·refe-
.. ) 

rincia ó C~dastro de Estabelecimentos de SaQde (119), considera-

-se os estabelecimentos existentes como subdivididos em seis cate 

gerias: posto de saade, centro de saade, unidade mista, posto de 

·assistincia m~diça ou policlínica, pronto-socor~o e hospital. 

Posto de saade ~ definido como "estabelecimento simpl! 

ficado destinado a prestar assistincia m~dico-sanitária ~ comuni

dade, atraVis'd~ pessoal de n!vel·elementa~ ou midio, contando com 

profissionais de sa~de apenas para supervisáo". No conceito de 

Centro de saade já aparete explÍcita a noção de área programática. 

uma vez que o serviço i prestado "a uma população ~eterminada"; 

ele conta com unidade ambulatorial para atendimento realizado por 

(119) MINISTÉRIO DA SAÚDE/SECRETARIA NACIONAL DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/DIVI
SÃO NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. Cadastro de ·Estabe
lecimentos de Saúde. Brasil - 1981. 
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m~dico, uma ou mais vezes na semana~ de modo programado. A Unida 

- de Mista tem características de posto e centro de saQde mas ~is 

pEe de leitos, utilizados inclusive em situaç6es de emergincia, 

~as éspecialidades de cl!nica pediitrica, obst~trica e m~dico-ci-

rQrgica. Ds Postos de Assistincia M~dica ou Policl!nicas (PAM/ 

/POLI), por sua vez, se caracterizam por realizar assistincia am

bulatorial, seja médica, de Enfermagem, odontológica e outras. O 

Pronto Socorro, que funciona 24 horas por dia, se destina a pres

tar assistincia a "p~cientes acidentados ou acometidos de mal sQ

bito com ou sem risco iminente de vida" • Finalmente, os Hospitais 

~~o definidos como "~stabelecimentos de saGde q~e tem· como finali 

dada bisica a prestaçio de assistincia m~dica em regime de inter

neç~o". 

Nenhuma das definiç~es acima apresentadas ser~ discuti

da. A q~esiio "hospital" ji foi vista, ~m algum detalhe, no Cap! 

tulo II - "Ref~rencial Teórico"; o conceito do parigrafo ante-

rior foi aqui retomado para que se saib~· com que critério o Minis 

t~~io da Sa~de levantou os dados objeto de anilise deste ponto p~ 

ra a frente. 

O Ministério ainda fornece algumas definiç5es que devem 

ser conhecidas para a compreensão da pesquisa de campo realizada 

para este trabalho. Assim, "Hospital Privado cru Particular" e 

.aquele ".que integra o patrim6nio de uma pessoa natural ou jur!di

ca d~ direito privado; não institu!da pelo poder pGbli6o" (1201. 

"Hospital Filantrópico" é "o que integra o patrimônio de pessoa j~ 

r!dica de dire~to privado, maritido parcial ou integralmente por 

meio de doações, cujos membros .de seu Órgão de aireçã~ e consulti 

vos nao sejam remunerados, que se proponha ~ prestaçio de servi

~os gratuitos i população carente em seus ambulatórios, reservan-

do leitos, de acordo com a legislação em vigor, ao internamento 

~ratuito, organizado e mantido pela comunidade e cujos resultados 

financeiros revertem exclusivamente ao custeio de despesas de ad

ministraç~o e manutenção" (121). -

~ 

(120) MINIST!RIO DA SAÚDE/SECRETARIA NACIONAL DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/DIVISÃO 
NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. Terminologia Básica em 
SaÜde. ~rasilia, Centro de Documentação do Ministerio da Saude, 1983. 
p.ll. (Serie B, Textos Bâs icos de SaÚde, ·4.) 

(.121) .T'eL1!1Ínologia Básica em SaÚde. p .10. 
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Hospital pGblico; finalmente~ i definido como ~o que i~. 

~egra.patrim5nio da Uniio, Estado, Distrito Federal e Municípios 

[p~ssoas jur!dicas de direito pGblico interno), autarquias, fund~ 

çSes institu!das pelo pbder pGblico, empresas pGblicas e socieda

~es de economia mista (pessoas jurídicas de direito privadol,l22l. 

Em capítulo anterior·j~ se mencionou o car~ter predomi

nantemente hospitalar da assist~ncia ~ saGde no país. Talvez,fos 

se mais correto menci·onar, como mais frequente, o aspecto s~cundário 

e terciirio da assist~ncia, conforme se pode observar na Tabela 1, 

onde apenas os postos e os centros de saGde (ver definiçSes apre

sentada~) podem ser academicamente caracterizados como responden-

do aos critirios do atendimento primirio. Estes dois tipos de . . 
unidade, juntos, representam 42,64% do total de estabelecimentos, 

lembrando que hio i infreque~te o fato d~ funcionarem durante ap~ 

nas um perfodo d6 dia de~ido· ~ f~lta de ~ecursos para desenvolve

rem integralmente as atividades para as quais foram previstos. N~ 

les deve ser observado, por um lado, D predomfnio da ~rea pGblica 

como financiadora (98, 72%) e, por outro lado, s.ua baixa concentra 

çio no Estado de Sio Paulo como um todd (9~9 estabelecimeQtos num 

total de 4.018, ou seja, 22,87%1. 

Observando mais uma vez apenas o Estado de Sio Paulo,vê 

~se que a! os hospitais, em nGmero de 716 segundo o Cadastro, re-

"presentam apenas 17,8~% dos serviços existentes. O predomínio in 

conteste é das unidades chamadas PAM/POLI, que perfazem 55,30% do 

total. Pela definiç~o oferecida, n~o e possível precisar o nivel 

de assistência ~! prestado. 

A Tabela 1 ainda mostra que, no Brasil, os hospitais co~ 

respondem a 24,20% do total dos estabelecimentos de saGde existen 

tes. No entanto, estes hospitais correspondem a 547.514 

conforme mostra a Tabela 2. 

leitos, 

Vê-se que os hospitais sao predominantemen.t.e privados 

(82,44%), sendo que na Regi~o Sudeste esta proporção chegª a 

84,13%. No Estado de São Paulo, que conta com 20,08% do total dos 

(122) MINISTÉRIO DA SAÚDE/SECRETARIA NACIONAL DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/DIVISÃO 
NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. Terminologia Básica em 
SaÚde. Brasília, Centro de Documentação do Ministerio da Saude, 1983. 
p .11. 
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TABELA 1 - NÚMERO E TIPO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE SEGUNDO ENTIDADE 

MANTENEOORA. POR· GRANDES REGIOES. BRASIL. 1981 

STABELECIMENTOS POSTO CENTRO PRONTO UNIDADE E MANTENEDO SAÚDE SAÚDE PAM/POLI SOCORRO MISTA HOSPITAL 
RAS 

~RANDES 

TOTAIS 

REGIOES Pri v PLibl Priv Publ PriV Publ Priv Publ Priv Publ Priv Publ Priv Publ Total 

NORTE . 12 769' 5 246 219 90 4 2 9 110 233 82 482 1259 1871 

NORDESTE 25 2.25 7 8 '-'1181 768 639 1 5 9 18 217 755 340 1629 4703 6332 

SUDESTE 2 533 7 1614 2033 825 141 47 22 24 1357 256 3562 3299 6861 

MG 1 137 7 59 8 97 226 1 - 6 17 491 102 603 1080 1683 

ES 1 20 - 102 52 23 2 2 1 - 42 . 20 98 167 265 

RJ - 279 -· 32 1.31 107 10 12 15 7 154 . 88 310 585 895 

SP - 97 - 822 1753 469 128 33 - - 670 46 2551 1467 4018 

SUL 37 368 11 858 513 608 . 12 1 1 2 1106 117 1680 1994 3674 

CENTRO-OESTE - 179 2 376 154 52 8 3 2 25 501 55 667 69 o 1·357 

TOTAL 76 4106 22 4315 3687 2274 180 62 :52 378 3992 850 8020 11985 20005 

FONTE: MI~ISTERIO DA SAÚDE/SECRETARIA NACIONAL DE AÇdES BASICAS DE SAÚDE I DIVISAO. NACLONAL .DE 
ORGANIZAÇAO DE SEGUROS DE~SAÚDE. Cadastro de EstabelBcimentos de SaGde; Brasil. 1981. 
Brasllia. Centro d~ DocumentaC~o do Ministerio de Saude. 1982. 
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TABELA 2 DISTR.IBUIÇAO DE LEITOS POR GRANDES REGIOES. StGUNOO 

ENTIDADE MANTENEDORA E CATEGORIA. BRASIL. 1981 

~SE~~~~~Q ~ ~------~~~R_I_~_A_D~O~------~-------re_O_B_L~·I~-C~~~-~-------~------~T~O~T~A--~L--~----~ 
·~~~~~~~~ GERAIS ESPECIAL' •. TOTAL GERAIS ESPECIAL. TOTA'L GERAIS ESPECIAL TOTAL 

NORTE 

NORDESTE 

_SUDESTE 

MG 

ES 

RJ 

SP 

_SUL 

CENTRO-OESTE 

TOTAL 

9.429 2.422 11.851 5.182 1.720 6.902 14.611 4.142 18.753 

30.274 21.054 51.328 19.977 9.950 29.927 50.251 31.004 81.255 

131.690 67.332 199.022 34.693 25.648 60~.341 166.383 92.980 259.363 

30.821 11.364 42.185 7.798 

33.361 11.837 45.198 8.822 

11.352 8~358 19.710 11.262 

56.156 35.773 91.929 6.811 

84.780 17.416 102.196 11.766 

43.029 9.224 52.253 6.991 

5.448 13.246 38.619 16.812 55.431 

6.775 15.597 42.183 18.612 60.795 

9.809 21.071 22.614 18.167 40.781 

3.616 10~427 62.967 39.389 102".356 

8.822 20.588 96.546 26.238 122.784 . 
6.115 13.106 50.020 15.339 65.359 

299.202 117.448 416.650 '78.609 52.255 130.864 377.811 169.703 547.514 

FONTE: MINISTtRIO DA SAODE/SECRETARIA NACIONAL DE AÇOES BASICAS DE SAODE/OIVISAO NACIONAL 
I DE ORGANIZAÇAo DE SERVIÇOS DE SAOOE. Cadastro de Estabelecimentos de Saúde.Brasil 

1981 (123). Bras!lia. Centro de Documentaçao do Minist~rio de Saude. 1982 
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estabelecimentos do pa!s e com 14,79% dos hospitais (58, 56% dos e~ 

tabelecimentos da regiio e 44,39% dos seus hospitais), a situaç~o· 

se agrava, uma vez que 93,57% deste tipo de. serviço i privado. De 

seu total de leitos, 89,81% i privédo, send~ que, subdividindo os 

leitos entre gerais e esperiilizados v~-se que esta proporçio i es 

tivel (89,18% dos gerais e 90,82% dos especializados tem entidade 

mantenedora definida como privada). 

. . 

Alguns pa~igrafos mais atris, pode-se observar que os 

hospitais privados podem ser definidos comp tendo ou nao finalida 

'de lucrativa. A ~pç~o, para fins deste trabalho, se centro~. de

ve s~r frisado mais uma vez, na distinçio entre "p~blicb" e "pri

vado"· e, n~sta ~ltima categoria, trabalhou-se apenas com os ditos 

"nio lucrativos". Nio se pode esquecer, .finalmente, que falar Sm 

, hospital ~rivado pode implicar financiamento p~blico, direto 

ou indireto, por meio do Instituto Nacional ds Assistincia Midica 

da Previdincia Social (INAMPS) ·. Ji há quem defina como maior clien 

te dos hospitais privados o Estado, uma vez que a chamada compra 

de serviços j prática co~rente; da! a opçi~ de se trabalhar com 

hospitais privados sem convinio com o INAMPS. 

~ vis~o ainda comum por parte da popúlaç~o que o. setor 

pGblico, de mod6 geral, oferece assistincia de qualidade mais b~i 

xa. No entanto, principalmente no setor p~blico, que incorpora ao 

seu discurso a inténçio de· hierarquizar o atendime~td, fazendo os 

consumidores passarem pelos centros e/ou postos de saGde antes de 

óhegar a6 hospital - ou ao ambulat6rio de espec~alidades -. obser 

v a- s e a t e n d ê n c i a a · c o n s i de r a r e s te . t i p o de i n s t i t u i·ç i o c o mo f o r

necendo serviços, n~o s6 de maior nfvel de complexidade (percepçio 

real e desejável), mas tambim "melhores" (124). Entre as hipóteses 

levantadas para explicar este fen5meno está a visio da.infra-estru 

tura, uma vez que se imagina que hospitais disp6em de :re~ursos 

mais complexos, em termos de tecnologia, que as unidades d~stina

das ~ assistência primária, de caráter ambulatorial. Afinal, o~ 

hospitais tésp~ndem pelo rif~el secundário e terciári~ do setor sau 

(124) FERNANDES, A.M.da S. & MALIK, A.M. O .Papel do Hospital Urbano cornp Pre~ 
tador de Atenção de Primeira Linha. Sao Paulo, PROAHSA, mirneo, 1980. 
(Apresentado na VIII Conferência Regional da Federação Internacionru de 
Hospitais. Rio de Janeiro, junho, 1980.) · 

. -· . .. ~--·--~---·-..·· ~ ._,..,... _ __,..,._...._ '" . 
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de. E fato que a noç~o de ret~guarda e o conceito de que nao faz 

sentido pensar um siétema s6 a nfval de atendimento ·primirio. sem 

considerar os seguintes. se justificam quéndo se compara o que p~ 

de ser realizado em cada um deles. No entanto. a vis~o da neces-

sidade ou não desta infra-estrutura para atender suas afecçSes.n~o 

parece. ainda clara pa.ra a populaç~o que se utiliza dos serviços pú 

blicos. O mesmo tipo de problema n~o aparece com relaç~o -~ area 

privada. onde o »consult6rio" do midico i geralmente o acesso aos 

outros níveis do setor. 

O aparelho estatal esti empenhado em mudar a imag~m dos 

seus serviços, buscando as tio propaladas hierarquização, region~ 

lizaç~o e desconcentraç~o. Para esta finalidade tenta. ao mesmo 

tempo, descobrir mecanismos para melhorar a assistência prestada 

a~ suas unidades pr6prias e formas de educar a populaç~o. Ap6s 

anos de tentativas. o discurso parece estar se tornando realidade. 

uma vez que se t~m observado a implantaç~o de modelos-piloto re

gionalizados. superando os problemas do "cuéto pol!tico" e viabi-

liZando ~ntegraç~o e coordenaç~o inter-institucionais (125). No 

momento, se esti na fase do "piloto"; a longo pr~zo. h~ que se 

verificar o que sucederá. 

b) Seleç~o da Amostra: 

Feitas as expli.c.açSes acima. pode-se trabalhar os crité 

rios que nortearam a seleç~o da amostra. A Instituição Hospitalar 

que, em ~rimeiro lugar. motivou este trabalho f~i· o HCFMUSP. Di-

versas foram as razaes para ~sto: e um hospital-escola, portanto 

de grande complexidade ticnica e administrativa; tem interesse 

em Administração, uma vez que mantim convênio com a Escola de Ad-

~ini~traçio de Empresas de Sáo Paulo da Fundação Getúlio Vargas 

{EAESP/FGV) visando o fuhcionamento de um programa de Administra-. 

çeo Hospitalar e de Sistemas de Saúde; funciona com diversos Ins 

t~tutos. que atendem diferentes especialidades e que tem sua admi

nistr~ç~o ~nterna pr6pria; consubstanciada na figura-de um Dire

tor Executivo e de um Conselho Diretor ~m cada caso etc. Vista a 

cq u~ s tão 'dos 'di f e r e n te s l n s t i t u to s • o p t o u- s e p o r s e 1 e c i o n a r a p e na s 

:n:25) :Segundo Nelson Rodrigues dos Santos e Eurivaldo· S .Almeida, na palestra 
"!R-egionalü:ação e -o Pró-Assistência I", apresentada no PROAHSA/HC, em 

· "2.7 -de jutilio de 1983 .• 
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tres dentre eles, que nao serao identificados explicitamente. Um 

deles foi escolhido por ser vincul~do a uma Fundaçio e, conseque~ 

temente, dispor de alguma autonomia financeira, outro, por ter 

vivido, dúrante alguns anos, uma experi~nci~ peculiar em termos de 

estrutura, funcionando como organizaç~~ matricial (126) 1 o ter

ceiro deveu sua seleç;o ao fato de representar a estrutura hospi

talar padr~o (127). O objetivo inicial do trabalho era verifitar 

se algumas destas características teria influ~ncia suficien~e pa

ra tornar o processo_ decisório especial, .reispondendcr'a padrÕes. própr.ios. 

Discutido este. ponto com profissionais da área pareceu 

conveniente, conforme já mencionado, expandir esta amostra para 

hospitais com outras características. paí ter-se pensado em ou-

tros Órg~os pQblicos e em serviços privados. Finalmente. definiu 

-se os In~titutos do HCFMUSP como os respresentantes da área pQ

blica. Pensando na complexidade (128) deste hospital~lefubrando o 

alto conceito que goza junto à populaç~o e aos profissionais· de 

saQde, optou-~e por selecionar hospitais que tambim ·respondessem 

aos critirio~ de alta complexidade e conceito "bom" entre profis

sionais de saQde e dentro da comunidade, ressalvando sua finalid~ 

de· explÍcita de "n~o lucrativos'". Encontrou-se, ent~o. quatro ho~ 

pitais possíveis. Fazendo uma análise retrospect~va, i fá?il ve

rificar que os quatro tem 6utras caracter!st~cas que permitem seu 

agrupamento: s~o hospitais "de colania", ou seja, 'idehtificados 

com algum grupo com características demográficas c6muns que os 

mant~m; s~o altamente diferenciados, os salários que pagam aos 

seus contratados est~o na faixa superior do mercado, a população 

qu~ se utiliza de seus serviços pagos e de classe s~cio-econamica 

elevada e o midico também é considerado clientela. 

(126) MACHLINE, C; BATES, A.M.G. & SILVA, L.F.V.da. Uma Nova Forma de Organ~ 
zação Hospitalar • 

. (127) MARCONDES, R.C. O Comportamento Administrativo nas OrganizaçÕes Hospi
talares. 

(128) "Níveis de comolexidade - limites utilizados para hierarquizar os estabe 
· 1ecimentos do ~istema de prestação de serviços de saúde, ~egundo a dive~ 
sificação das atividades prestadas, a profundidade de especialização das 
mesmas e a frequência com que ocorrem. 11 

. 

MINIST~RIO DA SAÜDE/SECRETARIA NACIONAL DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/DIVI
SÃO NACIONAL DE_ ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÜDE. Terminologia Bâsi~ 
caem Saúde. p.ll. 

·'. 
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Se o órit~rio utilizado fo~se estatístico~ seria esper~ 

do entontrar mais hospitais ~rivedos que pGblicos nesta amostra. 

No entanto, a visio qualitativa que norteou a escolha dos servi

ços a serem estudados permitiu que se desconsiderasse a represen

tatividade estatística nesta seleçio de hospitais. 

Os Institutos do HCFMUSP serao identificados comu HC1, 

HC2 e HC3; as InstituiçSes Privadas recebem as iniciais HP. 

A seleçio dos entrevistadQs, por sua vez, obedeceu a um 

crit~rio tedrico (129). Assi~, ji segundo ~eber, numa estrutura 

burocritica ~ a posiçio na organizaçio que di autoridade ao seu 

ocupante, nio a pessoa que se atribui esta autoridade. Para Si

mone March, quanto mais alto na· hierarquia mais se encontra deci 

sSes nio rotineiras e ni~ prbgramadas (ver Referenc~al Tedrico) 

No texto em paut~ ainda ~e o6serva a colõcaçio .de que o fator es

trutural mais importante para a compreensio dos processo~ decis6-

rios~ segundo administr~dores entrevistados, ~ a posiçio que cada 

~ndiv!d~o ocup~ na hie~arquia de autoridade de cada instituiçio • 

. O e s ta f o r ma , no s n f v e i s ma i s e 1 e v a do s , o b s e r v a - s e r e 1 a t i v a a u to no 

mia dbs administradores, seu conhecimerito sobre o que acontece na 

organizaçio ~ maioretó~ Leva-se em conta, ainda, o fato de que ~ 

se ~s re~triçSes ~struturais tiverem o peso ~ue se l~es atribui 

frequentemente, as influin~ias das pessoas seria muito redutidas. 

"Afinal, dizer que as pessoas nio influenciam o processo contraria 

frontalmente a proposta deste trabalho, em que se desenvol~e um 

processo de anilise, justamente, óalcado em "pessoas". 

Feitas estas considerações, acredita-se justificadaa e~ 

colha do n!vel de cGpula como populaçio alvo do questionirio apl! 

cada. Para garantir alguma homogene~dade na escolha, fixou-se c~ 

mo primeiro entrevistado sempre o "tomador de decisio" (diretor 

executivo ou cargo equivalente). Admitiu-se, a pértir disto, co

mo amostra m!nima por unidade hospitalar, o responsivel pela par

te administrativa do hospital considerado, b respons~vel pela area 

midica e .pela de Enfermagem (130). Optou-se, ainda, por usar o 

(129) Pode-se citar uma Única fonte para justificar a seleção dos entrevistados: 

WEEKS, D.R. Organizations and Décision Making. p.l87-215. 

(130) MALIK, A.M. Comportamento Organizacional. p.20. 

BIBLIOTECA KARI. A. BOEDECKER 
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referencial do "tomador de.decisio" para indicar estas pessoas,bem 

como ~utras que ele considera "assessoria". A colocaçio ~destes 

dois profissionais - da irea midica e da irea de Enfermagem - .se 

prende i especificidade da instituiçio hospitalar, assistencial , 

baseada, tradicionalmente, ao meno~ nêstes dois tipos de profissi~ 

nal. Seri possível verificar, nos resultados, o que se obteve co 

mo resposta, nos 23 quéstionirios completados. 

Para chegar a um q4estion~rio definitivo foi necess~rio 

pensar qual o modelo a ser seguido, uma vez que seu conteQdo ji 

e~a claro em funçio dos objetivos do trabalho (aqui, este conte~

do foi introduzido conceitualmente no Ref~rencial Tedrico). Tra

balhando com perguntas fechadas, ~eria p~rdida toda a gama de res 

postas "criativas", uma yez que as opçoe! seriam limitadas, "~ 

priori". A opçio pelas perguntas abertas traria problemas no que 

diz respeito i sistematizaçio das respostas. Optou-se, finalmen

te, por um modelo que deixaria a maioria das perguntas em aberto, 

porém com possibilidade de tabulaçio imediata. o questionário p~ 

ra "assessoria apresentou também perguntas sob forma de "continuum" 

e algumas definitivamente fechadas (teste de mQltipla escolha) • 

. Decidiu-se finalmente desenhar dois question~rios dife-

·rentes, para "toma.dor·· de decisão" e "assessorias", conforme_de

finidos acima, pensando que seria uma forma de checar a consistên 

cia das respostas. A diferença entre os dois se dá mais a nível 

da investigação do processo decisdrio propriamente dito. 

a) Elaboração: 

Um'dos grandes pontos que norteou·o interesse pela tom~ 

da de decis5es era saber o que se considera ·~decisão importante~. 

Para responder a esta indagação procedeu-se a uma série de entre

vistas, informai~. com pessoas de diferentes profiss~e~. "ligadas 

diretamente aos níveis de c~pula de distintos hospitais. Buscou-

-se, entio, subsÍdios junto a pessoas ligadas i Administração de 

Serviços, a Corpos Clínicos, ~ Conselhos, sempre comp assessores. 

Estas entrevistas visavam caracterizar os tipos de decisão e sua 

., 
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motivação. Os resultados da! obtidos foram bastante uniformes e 

permititam que se ~stabelecesse um "Referencial· Emp!rico", que cQn 

duziu ~ elaboração de uma lista de dezessete alternativas.~s quaib 

agregou-se uma dicima-oitava, "outras". para permitir que os en

trevistados não se vissem restritos em suas possibilidades de es-· 

colha. 

·Segundo este "Referencial ~mp!rico". as decis6es impor

tantes m~is comumente tomadas em hospitais,deri~am das ·segúintes 

racionalidades, sem considerar ordem de importãncia: "Poi!tica de 

Recursos Humanos". "Recur~os Financeir6s". "Processos de Assist~n 

cia"."Satisfação de P~ssoal". "Integração Interna". "InQorpora~ão 

de Te~nologia", "Oesenvdlvimento de Tecnologia" (pesquisa), "Ensi 

no". "Processos Administrativos". "Integração ~om Outras Empre

sas". "Satisfação da Clientela". "Equipamentos". "Sobreviv~ncia da 

Organização". "Mahutenção do 'Status Quo'"• "Ob~d1~ncia ~ Legis

lação", "Prast!gio da Organização" e "R~solução de Coriflitos". 

Oefiriidos estes ite~s e prevendo que sua adequação dev~ 

ria ser aferid~. passou-se i esquematização de como seria estuda-

do o processo de tomada de decisão. O modelo definido por H age 

(131.1 pareceu um bbm guia. uma vez.~ue se preocupa com o acesso 

d~s pessoas a seus cargos, com vincu)aç~6 hier~rquica~ comas que~ 

t8es de delegação-des~entralização do processo deci~6rio e da di-
) . 

visão do poder, além de outros· fatores j~ desenvolvidos teoricame~ 

te em parte anterior desta diss~rtação. Tomando como ~ase est~s 

definiç6es. foram desenhados os itens III e IV do question~rio p~ 

ra "tomador de decis6es,'~ e o item III, daquele. desenhado para as 

"assessorias". Foi acrescida uma pergunta pattindo da 

que "to avoid making a decision, by ignoring the problem 

premissa 

ar 

deferring it. is 'in its way making a decision 'not to makê a 

decision"' (132). 

PeHéando na aplicação do question~rio. pareceu necessa

ria obter dos entreVistados o seu conceito de decisão importante. -para evitar que suas perguntas ao entrevistador. remetendo-o ao 

(131) HAGE, J. Processes of Power. In: Theories of Organization. 
p.l09-29. 

(132) tolEEKS, D.R. Organizations and Decision-~aking. p.l90. 
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conceito teórico. contaminassem as respostas. Afinal, nao se co

nhecia a formaç~o em Administraç~o das pessoas que seriam alvo do 

quéstion~rio. Para delimitar. o problema, optou-se por.tantar ob

ter conceitos sobre decisSes "importantes", "eventuais" e "rotinei 

ras" • J~ buscando verificar alguma consistência, aparece. imedia

tamente a segui~ uma pergunta pedindo para citar alguma(s) deci-. 

s~o(Ses) importante(s) tomada(s) na In~tituiç~o e para explic~-

-la(s). Tentando aferir o "Referential EmpÍrico", pede-se tam

bim a "racionalidade ~ubjacente" a cada uma d~s decisSes citadas. 

Este ponto·i comum aos dois questiori~rios (ítem II). 

Para o~ tomadores de decis~o preparou-se um ~ltimo tes

te: as "decisSes import~ntas" habituais na instituiçSes respon

dem a que "racionalidades1? No questionário· em pauta, a pergunta 

aparece em outro item para méscara~ a verificaçio. 

Finalmente~ foi considerada a Identificaçio, · ~ presen

te nos dois questionários. O nome, que i. obviamente omitido lna 

apresenta çio do traba 1 h o; i da de, tabu 1 a da em faixas ~é f árias:. 

área de formação e o nome do cargo ocupado foram as primeiras pre~ 

cupaçoes. Durante a aplicaç~o do pri-teste, viu~se a necessidade 

de inserir a percepç;o de cada entrevistado com relaçio ~ missio 

do hospital onde t+abalha e as atividades inerentes ~o seu cargo. 

Finalmente, para an~lise destes que~itos ·consid~rou-se ~til agre-

·gar o nGmero de anos ~a organização e .no cargo, acreditando .que 

estas vari~veis poderiam ter alguma influência na percepçio dos 

elementos estudados no questioh~rio, al~m da carga horária cumpr! 

da. 

O questionário completo e apresentado como anexo. Pode 

-se verificar que algumas das perguntas nio tem suas respostés t~ 

talmente analisadas. Isto se deveu ao fato de que as inform~çSes 

nio foram consideradas pertinentes. 

b) Aplicaçio: 

O questionário foi aplicado sempre pelo mesmo entrevis

tador - o autor da dissertaçio - principalmenté para. garantir. a 

homogeneidade na tabulação dos dados, no sentido de se eliminar 

juízos de valor de mais de uma pessoa na consideraçio de "o que i 
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importante reter". Entre definir os hospitais da amostra, fazer 

os contatos, encontrar os entrevistados e aplicar o question~rio, 

levou-se oito meses, contando, inclusive, com as limitações de te!!l 

po do êntrevistador. Os question~rios para "tomador dê decisio~ 

no HC, levaram em média 82 minutos (uma hora e 22 minutos) para s2_· 

.rem aplicados, nos hospitais pri~ados a duraçio média foi d~ 90 

minutos (uma hora e meia). As entrevistas com os assessores dura 

ram, em média, no HCFMUSP, 40 minutos e nos hospitais privados 28 

minutos. Os pontos m~ximos foram, para tomador de decisio, uma 

hora e quarenta minutos e, para assessor, setenta minutos. Os m:! 

nimos, na mesma ordem, foram.uma hora (sess~nta minutos) e quare~ 

ta minutos. 

Em apenas um caso o ehtrevistadd pediu para ver· o ques-

.tion~rio. Isto se deu em ho~pital privado. A atitude· mais fre

quente dos entreVistadoa foi passiva, embora alguns tivessem mos

trado interêsse pelo tema. Chegou a se rep~tir a frase "Eu tomo 

decis8es mas. nunca tinha pensado em como ou por que." 

A pergunta sobre "decisões nao tomadas" deu frequenteme~ 

te margem a hesitaç8es e coment~r:i.os sobre as Instituições. De ma 

neira geral, as perguntas foram bem compreendidas e, portanto, se . ' 

nio se obteve mai~ resultados, aparentemente o probl~ma é do con 

teddo e nio da forma do instrumento. E claro que a aplicaçio do 

·pré-teste, em outros hospitais e em dirigentes hospitalares, aju-
' 

dou a aparar algumas arestas que surgiram nas primeiras tentativa& 

O question~rio foi aplicado como entrevista. Mostrava-

-se aos entrevistados apenas a listagem das "racionalidades" e as 

questões cuja resposta envolvia plotar um ponto em um "continuum". 

Embora nao s~ tivesse que~ido permitir que o conhecime~ 
. 

to ·das pessoas com o entrevistador influenciasse as respostas, e 

ineg~vel que este fator foi fundamental como facilitador para a 

realizaçio da pesquisa, como seri visto adiante. -
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c) Dificuldades: 

· Al~m dos problemas de horirio, das esperas e de outras 

. dificuldades comuns ~ aplicaçio de qualquer questionirio, obser

vou-se grande resistinci~ nos hospitais pri~ado~ em abrirem suas 

·portas para a pesquisa p~opos~a. Dos serviços que preenchiam os 

requisitos da amostra, um deleê ji conhecia o entrevistador, como 

profissional. Neese caso, a facilidade de acesso foi total. Nos 

outros tres, apenas um permitiu que se desse andamento ao traba 

lho, uma vez conhecido o tema. Os outros d6is foram taxativos e~ 

suas negativas: quando se msn~ionou tomada de decisio, um dire 

ter respondeu que, embora diretor, nio lhe era permitido abrir as 

portas da Instituiçio para pesquisas e o outro informou que, como 

este tipo de trabalho nio era habitual no hospital~ nio seria fei 

·to. Estas duas respostas, para fins desta dissertaçio, passaram 

a ser consid~radas como ~ecis5es .e serio.analisadas ho tempo devi 

d·o • 

O HCFMUSP nao ofe~eceu nenhum~ oposi~io ~·aplicaçio dos 

questionirios. 

Na listagem dos »tempos» consumidos. (Capítulo III, ite~ 

1.3~2-b - Aplicaçiol obviamente nio se computou as horas a espera 

dos entrevistados, n~m as diversas idas e vindas devidas a nao 

disponibilidade de horário, apesar das entrevistasterem sido age~ 

dadas com antecedência, por telefone, diretamente com o entrevis

tado. Mais qu~ uma discussio sobre »administraçio de tempo"~ tal 

vez coubesse aqui algum comentário sobre a import~ncia que se dá 

·a tentativas de anilise do comportamento administrativo na area 

hospitalar ou sobre a nio disposição de se aceitar novidades, po

tencialmente fora de controle dos altos executivos hospitalares. 

Como conclusão, pode-se dizer que, alim dos ·rn~titutos 

do HCFMUSP, logrou-se obter dados referentes aos dois hoé~itais 

privados de São Paulo considerados, quase que de manerra i~contes

tivel pela população e pela comunidade profissional que ':trabalha 

no setor saGde, como os de melhor padrão assistencial. 
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2 .- RESULTADOS 

2.1 - Apresentação dos Resultados 

Uma vez aplicados os questi~nirios, conforme descrito 

no Capitulo II, item 1.3.2,·cabe a apresentação dos resultados ob

tidos. Revendo a população en~revistada, as vinte e tres pessoas 

que responderam isperguntas formuladas se distribuiram como indi

cado no Grifico 1. 

Este grifico é auto explicatiVOJ a Gnica observação a 

ser feita é a de que a irea-administrativa co~o foco de anilise 

se v~ prejudicada no HP2, pois falta a:! a·opinião de · ihdívfduos 

que trabalham neste Hospital e~ função relacionatia i Administra

ção. além do Tomador de Decis5es, que alega acumular estas funç5es. 

Assumindo como adequada, para orientar a apresentação 

dos dados, a sequincia das perguntas do questionirios, os pr6xi-

mos grificos vão mo~trar a divisão dos entrevistados po~ sexo, 

faixa etiria, profissão, formação 6u não em Administração Hospita 

lar, tempo na Instituição, tempo no cargo, denominação oficial dos • ' 

cargos ocupados e carga horiria semanal~ tentando verificar a 
- ) -existencia de algum padrao na amostra considerada. 

Fazendo uma anilise imediata dos numeras contidos ~no 

~rifico: 2 e na Tabela 3, observa-se, em primeiro lugar, um equ! 

lfbrio numérico entre os entrevistados de sexo feminino e masculi 

no. Este equilíbrio, inquestionivel tanto nos Institutos do HC 

qu~nto nos Hospitais Privados, mostra alguns pontos de intaresse 

quando se passa -a enfocar a ~nálise· nos· cargos. Assim, verifica

-se que todos os. "assessores de irea médica" (AAM) são homens e 

todos oa "assessores de irea de Enfermagem" (AAE) são mulheres,as 

sim como todos os "assessores de irea administrativa"-(AAA). Dos 

cinco "tomadores de decisão" (TO), quatrb são homens; dos quatro 

"assessores" (ASS), tres são homens. Ou seja, embora no total os 

numeras se equivalham, por cargo aparece uma nftida concentração 

por sexo. 

I 
t 
i 
r 
I 
r 

... ---. ·-·~·-· ··;__.-·-----· =::_:.::==-::· :__-----------....II~.oo. 
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q~~FICry 1 - OS ENTREVIST~DOS DIST~IBUlDOS SERUNDO. CA~RO OCUPADO, POR 
UNIDADE HOSPITALAR; ENTRE OUT/82 e AB~IL/83 

(f) 
Tomador de Decisão 

Assessor 
Area Médico 

}\ssessor 

( 2 I 

Area Enfermagem 

Assessor t 4 I 
Area Administrativa 

t SI 
Assessor 

TOTAL 6 

o 

* seoundo o TO do HP2, ele Mesmo res~onde nela ãrea. 

(1) E a~ui chamado "Tomador de Decisão" (TD).o Superintend~nte, Dire-• . ,· 

tor Executivo ou ocupant"e do carqo equivalente. 

(2) E aqui chamado "Assessor ~rea Midita" (AAM) o individuo que sequn 
. -

do percepção do TD, re~oonde pela ãrea m~~ica (carqo real: Dire-
tor Clinico, Assessor Medico ou equivalente). 

(3) E aqui chamado "Assessor ~rea de Enfermagem" (AAE) p indivíduo que, 
segundo percepção do TD, responde pela ãrea de Enfermagem (carqo 
real: Diretor de Enfermagem ou equivalente). 

(4) E aqui chamado "Assessor ~rea Administrativa" {AAA) o individuo . . . -~ 

que, segundo percepção do TD,responde ~ela ãrea administrativa 
(cargo real: Diretor de Unidade Administrativa, Assistente Têcni 
co ou equivalente). -

(5)· E aqu.i cha.mado "Assessor 11 (ASS). o indivíduo que, segundo percepçao 
do TD,ê ~assessor em ãrea que nao as anteriores ou não definida 
(cargo real: Assessor, Assistente ou equivalente). 
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GQ~FICO 2- CARACTE~fZA~Xo DO~ ENfRE~ISTADOS,.SEGUNDO SEXO, FAIXA ET~ 

RIA, PROFISSAO, FORMAÇ~O EM ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR, TEM 
PO NA INSTITUIÇAO E TEMPO NO CARGO, NAS UNIDADES HOSPITA
LARES CONSIDERADAS, ENTRE OUT/82 E ABRIL/83 

TEMPO NO 
CARGO EM 

ANOS 

TEMPO NA 

INSTITUIÇÃO 

. EM ANOS 

ADMINISTRA-
DOR 

·HOSPITALAR 

PROFISSÃO 

FAIXA 

ETÁRIA 

EM ANOS 

SEXO 

DE 2 A 5 

DE 5 A 10 

MAIS DE 10 

MENOS DE 2 

DE 2 A 5 

DE 5 A 10 

MAIS DE 10 

SIM 

NÃO 

MÉDICO 

ENFERMEIRO 

OUTRAS 

DE 35 A 50 

MAIS DE 50 

MASCULINO 

FEMININO 

TOTAL DE PESSOAS 

IT] Poro n2 . de Pessoas > 

-HC2 

aHC3 

BHP, 

• 

6 4 

LEGENDA 

5 

7 

3 

2 

2 

8 

1 1 

17 

6 

11 

9 

3 

-
OO!·ffiJHP2 

c:J Sem Resposta 

00= Assistente Social 

@J= Economista. 
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TABELA 3 • CARACTERIZAÇAO DOS ENTREVISTADOS SEGUNDO SEXO~ FAIXA ET~~ 

RIA, PROFISSAO, FORMAÇAO EM ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR. TEM
PO NA INSTITUIÇAO E TEMPO NO CARGO. POR CATEGORIA PROFIS
SIONAL, ENTRE OUT/82 E_ABRIL/83. 

MENOS DE 2 1 . 1 1 2 5 

TEMPO NO DE 2 A 5 1 2 1 1 2 7 
CARGO EM 

ANOS DE 5 A 10. 2 1 3" 2 e 

MAIS DE 10 1 -2 3 
.. 

MENOS OÉ 2 2 2 

TEMPO NA DE 2 A 5 1 1 ·2. 

INSTITUIÇAO 

EM ANOS DE 5 A 10 2· 1 3 2 e 
~ 

MAIS DE 10 3 3 2 1 2 1 1 

' 
ADMINISTRA- SIM 4 1 5 4 3 17 
oo·R 
HOSPITALA~ NÃO 1 4 1 6 

. M~DICO 5 5 1 
.. 11 . 

.. 

PROFISSÃO ENFERMEIRO 5 3 1 9 

OUTRAS 1* 2** 3 

MENOS DE 35 .. 1 1 .. 1 3 
FAIXA 

ETÁRIA DE 35 A 50 1 4 4 3 1 2 

EM ANOS 
MAIS DE 50 3 4 1 e 

MASCULINO 4 ·5 3 1 2 . 
SEXO 

FEMININO 1 5 4 1 1 1 

TOTAL DE PESSOAS 5 5 5 4 4 -7 23] 

TO AAM AAE AAA ASS 

• * 1 ADMINISTRADOR HOSPITALAR 

** 1 ASSISTENTE SOCIAL 

ECONOMISTA 
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Quanto à faixa etária, vinte em vinte e tres -sao maio-

res de 35 anos (oito tem mais de 50 anos). Entre .os cinco "toma-

dores de decis~o" v~-se que tres deles s~o maiores de 50 anos;tam 

bém no mesmo grupo estão quatro dos cinco AAM. Os menores de 35 

anos não se concentram em nenhum cargo, mas dois dos tres indiví

duos desta faixa etária se encontram no HC3. 

Apenas tres dos vinte e tres entrevistados não são médi 

cos ou enfermeiros, embora os cargos de "tomador de decisão". "as 

sessor de área administrativa" e "assessor", correspondentes a tre 

ze das entrevistas efetuadas. não tragam,em sua denominação~ ne

nhum conceito valorativo sugerindo que devam ser exercidos por 

profissionais das duas áreas mais tradicionais do campo da ·saGde. 

Pode-se inferir que o discurso multiprofissional ainda não atin-

giu a cGpula das unidades hospitalares consideradas, principalme~ 

te se se verificar que- os_ cinco TO -sao médicos e que tres dos qu~ 

tro AAA são enfermeiros (l~mbrando que no currículo das Faculdades 

de Enfermagem existe, e é cumprida, a exig~ncia de carga horária 

destinada a Administração, enquanto nas Fa~uldades de Medicina,em 

bora fazendo parte das recomendações do MEC como parte do conteG

do, raramente aparece·'esta área de conhecimento como componente da 

formação do profissional). E fato que apenas seis dos entrevist~ 

dos não tem curso de Administração Hospitalar; 

está em área privada,e como AAM. 

destes, apenas um 

Observando, finalmente, o tempo no cargo e na Institui-

ção aparece, de forma.clara, que dezenove dos entrevistados estão 

há mais de 5 anos na Instituição (sendo onze há mais de 1 O anos). 

Os que est~o há menos de 2 anos e chegaram áo nível de cGpula.são 

do HC3 e ocupam cargos de assessoria. Os indivíduos que estão no 

cargo há mais de 10 anos são um TO e dois AAM. 

Tem-se,no 'Gráfico 3 que·:vinte:e .. tres .é.ntrevis±ados, homogeneiz~ 

dos em cinco categorias, se distribuem em cargos com quatorze deno 

minações diferentes, de acordo com as respostas obtidas para "no-

me do cargo". Coincid~ncia total se encontra em relação aos TO 

do HC (Diretores Executivos) e aos AAE dos Hospitais Privados(Ch~ 

fes de Serviço de Enfermagem). Ainda na área de Enfermagem, no HC 

há duas coincid~ncias (Diretor Técnico de Divisão). A mesma pro-
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potç~o, no HC, aparece para AAA (em tres,· dois sio Diretores de 

Serviço de Administraçiol. Ainda no HC, tres d6s quatros ASS sib 

Assistentes Ticnicos de Direçio. A maior dispersio ocorre, sem 

dQvida, para a area midica onde, para cinco entrevistados~ h~ qu~ 

tro nomes de cargo. 

As letras jUnto -as indicaç6es dos cargo~ ocupados se 

referem is cargas hor~rias que os entrevistados alegam cumprir 

Mais uma vez. o maior namero de coincid~ncias est~ na ~rea de En

fe~magem (quatr6 em cinco cumprem 40 horas s~manaisl e a maior dis 

~er~io na ~rea midica (ap~nas uma cbin~idincia, em cinco entrevis 

tas~ referente a trinta horas semanais). 

Bomo j~ foi explicado mais atr~s. julgou~se oportuno co 

locar n~ !dentifi6açi6 a "mi~~io~ ~ue o~ erittevistados ~~ribü~~ ~ 

unidade hospitalar onde .tr~balham; bem- c_omo as .atividadesiner.en~ 

tes aos cargos que oc~pam. Este~ dadcis sio abre~entados no~ Gr~~ 

ficas 4 e S. Cabe lembrar que, uma vez a an~lise por cargo tendo 

se mostrado de interesse, foi adotada como forma de apresentaçio. 

A-distribuição por unidade hospitalar continua, porém como compi~ 

mentar. Enfatiza-se, para tabulaçio e an~lise dos resultados, as 

c·inco ~reas de atuação consideradas·, daqui para diante. 

Verifica-se, 0 a partir dos resul~ados apresentados no 

Gr~fico 4, entre as setenta e ~ete "miss6es" alegada~. que "Assis 

tincia Médica", entendida como atividade curétiva, ap~rece em 

28,60% das resposta~ obtidas; junto com "Ensino" e "Pesquisa" 

p~tfaz 68,80%, com maior concentraçio Bntre os profissionais do 

HC. Isto seria realmente esperado, uma vez que ·a missio deste hos 

pital é definida, e~ seu regulamehto. como "assistincia~ ensino e 

pesquisa". A noçio das unidades hospitalares estudadas como "Ser 

viços de Referincia" aparece com 10,40% das .respostas. Com as 

tres anteriores atihge 79,20% (neste caso é inte.ressante observar 

que., proporcionalmente, esta visio aparece mais nos Hospitais Pri 

vades; poder-se-ia esperar o contr~rio, uma vez que-o HC é, por 

definição, como hospital universit~rio, uma institui~~o de réfe

rincial. Os 20,80% restantes ~e distribuem entre cinco miss5es,a 

saber: ''Desenvolvimento de Tecnolgia"; "Finalid-ade Social,. (:en-

tendida como assistincia independente de pag~mentol, "As~ist~ncia 
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I 

~ Sa~de" (entendida como atividades de pravançao e educaç~o),"Ot! 

mizaçio Administrativa" e "Responder ~ Imagem P~bli6a" (ou ~ ima

gem que a populaç~o tem da Instituiç~o). 

Considerando estas variáveis conforme aparecem .distribui 

da~ pelos diferentes -cargos, ve-se que para os TO "Assist~ncia Mi 

dic~". "Ensino" e "Pesquisa" cor~~spondam a 72,20% das respostas; 

já para os AAM, 62,50% das ~iss8es das InstituiçSes se vinculam 

as atividades de "Assist~ncia Midica", "Ensino" e "Serviço da Re

ferincia". As respostas dos AAE se concentram, por ordem de fre-. 

qu~ncia, em "Assistincia Midica" e "Ensino" (53,30%). P~ra os 

AAA~ 63,60% das respostas est~o em "Assist~ncia Midica" e "Pesqu! 

sa", ·enquanto para os ASS mais uma vez as tres missSes mais fre

quentes sio "Assistência Médica". "Ensino" e "Pesquisa", em 70,60% 

das vezes. 

Quando se estuda as atividades alegadas pelos entrevis

tados como ~ertinentes aos diferentes bargos por eles ocupados,o~ 

serva-se, a partir do Gráfico 5, que das sessenta e seis _respostas 

obtidas, 59,20% est;o concentradas em seis termos .• enquanto os 

49,90% restantes se dividem entre onze outros. Por ordem de fre-

q u·~ n c i a I tem-se "p 1 a n e j a r" I "Te r R e s p o n s a b i 1 idade" , "c o ordena r" 

"Oecid~r", "~ontrolar" e "Educar", correspondentes~s seis primei

ras. Aparecem ainda "Ser Elementos de Ligaç;o", "Administrar" 

"Assessorar", "Obedecer ao Conselho da Unidade", "Organizar", "Im 

plementar", "Resolver Problemas", "Supervisionar"~ "Avaliar","Ela 

borar" ~"Manter a Situaç;o". Deve ser lembrado ~ue todos o~ ter 

mos citados foram apresentados pelo~ entreviatados~ · na tabula~;o 

houve apenas agrupamentos de palavras ou conceitos afins, m~s o 

questionário permitia a manifestaç;o livre dos respondehtes, ·uma 

vez que se perguntava o "significado do cargo" . 

. Verificando como estas atividades se distribuem· pelos· d! 

fere~tes cargos, tem-se que 50,00% das respostas dos TO se referem 

a "P 1 a n e j a r" • " C o n t r o 1 a r" · e "Obedece r o . C o n s e 1 h o " -(ressalte-se 

que nenhum dos TO explicitou "Decidir" .como atividade realizada, 

sendo a Gnica categoria profissional nestas condiçSesl~ 

concentram 50,00% de suas respostas em tre~ atividades: 

Os AAM 

"Ter Res 

ponsabilidade", "Decidir." ·e '"Resolver Problemas;'. Para os AAE, 
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"Ter Responsabilidade", "Coordenar" e "Educar" correspondem a 

SS,SO% das cita~as, enquanto os ASS mostram co~o 50,00% de suas 

respostas "Planejar", "Decidir" e "Elaborar" e os AAA nao aprese~ 

tam am suas citaç8es nenhum padr~o de concentraç~o. 

Assim como Identificaç~o. a parte II tambim e comum a 

ambos os ques~ionirios aplicados. Os Grificos ~ •. 7 e 8 mostram 

os conceitos que os entrevistados atribuam ~s d~cis8es· rotinei

ras, eventuais e importgntes. 

O Grifico 6, ent~o. mostra que, das 39 respostas sobre 

conceitos associados ~s decis8es rotineiras, 64,10% se concentram 

em quatro. onde as decis8es "Seguem Fluxo Estabelecido". sao 

"Diirias", "N~o Levam a Alteraç8es Substantivas" e s~o "Habi-

tua1s". Os 35,90% restantes se dividem nas seguintes nove defini 

çoes: servem para "Sanar Emerg~ncias" e para "Evitar !Em~rg~n

cias", "N~o Implicam Grandes Onus". s~o "Sobre Problemas -de Etfcau 

ou "Sobre Recursos Humanos" e "N~o S~o Decisões" -(Cabe· a. mençao 

ao fato de aparecerem conceitos ditetamerite derivados de associa

ç~o de id~ias. Assim~ rotina i, por de~iniç~o, um hibito·ou uma 

atividade diiria; alim dis~o. este conceito·i oposto ao de emer

~~ncia. e apareceu como resposta tanto sani-las quanto eviti-lasl 

Para 6s TO, "Seguem Fluxo", sao "Diirias" ~ "N~b Devem 

Ir a Esc~lões Superiores" s~o as respostas m~i~ frequentes(60,00%); 

para os AAM. as decis8es .rotineiras. "N~o Levam a Alterações Subs

tantivas" e "Seguem Fluxos" em 62,50% dos casos. Os AAE. em 85,]0%· 

das vezes, associam· este tipo de decis~o a "Seguem Fluxo". "N~o 

levam a Alterações Substantivas" e a serem "Habituais". 

enfatizam, com 28,60% das respostas, o fato de elas serem 

Os AAA 

"Dii-

rias" e, finalmente, os ASS concentram 57,10% das alt~rnativas ci 

tadas nos conceitos ~e "Seguem Fluxos" e sao "Estiticas". -
No Grifico 7, que se refere ~s decis8es eventuais. apa

recem trinta respostas. Destas. o fato de serem "Emergenciais" e 

"N~o Corriqueiras" corresponde a 56,70% dos conceitos citado~. E~ 

te tipo de ~ecis~o associada a conceitos como "Levam a Alterações 
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de Rotina", sao "Do Dia-a-Dia", "Implicam Busca de Novos Elemen~ 

tos", são "Relativas a Problemas Funcionais" e "Independem de 

Onus" cobre os 43,30% restantes. Mais uma vez se pode lembrar a 

associação de idiias, j~ que habitu~lmente Se entenda uma eventua 

lidada como algo não corriqueiro. 

Apenas para os AAA nao ~ouve padrão de concentraçio de 

respostas. Os TO e os AAM seguiram o padrão total, citando "E~e~ 

genciais" e "N~o Co~riqueiras" com maior frequincia. Os AAE e os 

ASS se limitam a associa~ o concei~o ao fato d~ste tipo dé deci

sao ser "Emergencial". 

No que diz respeito às decisões importantes, o Gr~fico 

8 mostra que finalmente se trabalha com maior frequincia o objeto 

da decis~u que o significado do adjetivo acoplado ao termo. As-

sim, obteve.-se 48 respostas, divididas entre qUatorze conceitos. 

Destes, seis concentram 64,60% do total: "Alteram Vid~ Institu-

cional", "Não São de Nível de Execução", "Envolvem Ampla Partici

paçã~" •. "Levam a Políticas", "Alteram Rotinas" e "Podem Ser Even

tuais ou Rotineiras". Os oito concaitos restantes são: "Impli

c~m Alterações Substantivas", "Implicam Cu~t~s", "Implicam Mudan

ça de Atitudes", "Refletem o Administrador"~ "Requerem Es~udos" , 

"Implicam ~udanças", s~o "Definitiva~" e "Todo Piocesso Oe8is6-

rio i tmportante". Deve-se mencionar que 43,80% do totél dé res

postas apontam para as decisÕes importantes como aquelas que le

vam ·a algum tipo de mudança. 

A concentraç~d dos conceitos por cargo mo~tra que 20;00% 

das respostas dos ASS est~ em "Envoivem Participaç~o". enquanto 

33,30% das oferecidas pelos AAA recaem sobre "Alteram a Vida Ins

titucional". Par·a os AAE,em:1s~·oo% das vezes as decisões importan

tes "Não S~o de Nível de Execução". "Envolvem Participa6ão", "Po~ 

dem ser Eventuais ou Rotineiras" e "Requerem Estudos". Os TO 

apontam como conceitos mais frequentes (72,70%) "Alteram Vida Ins 

titucional". "Não São de Nível de Execução". "Levam ~ Polític.as"e 

"Implicam Alteraç6es SubstantiVas". Finalmente, os AAM citam dois 

conceitos, envolvendo mudança, em 66,70% de suas respostas: 

teram Vida Institucional" e "Alteram Rotinas". 

"Al-
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Nos questionários, a pergunta seguinte,· ainda neste 

item,· pede at~ cinco decis5es importantes tomadas na Instituiç~o 

no ano anterior i entrevista. Houve quem citasse cinco e quem n~o 

citasse nenhuma, alegando necessidade de mo~t~ar coerincia com 

sua definição de decis5es importantes. Viaando algum grau de ho-

.mogeneidade, para permitir análise das respostas, agrupou-se as 

decis5es citadas por área que ~fetavam, uma vez que s~ observou. a 

mençao ~ implícita ou explícita - a "mudança" (entendida como al

teração do "status qDo", podendo ser tambim início ou fim de· uma, 

~ativid~de) em 100% dos casos. Acredita-se serem as áre~s auto-ex 

plicativas, na maioria das vezes; nos casos onde se imaginou po~ 

derem surgir dGvidas, as elucidaç5es p~recem como nota no Gráfico 

·9, que apresenta as respostas obtidas. 

Vj-se que foram c{tadas 85 (oitenta e cinco) decis5es, 

as quais se conc~ntram principal~ente e~ tres grandes áreas: "Po 

l!tica de Recursos Humanos", "Reorganização da Assistincia" e "Re 

formas de Area Física" (correspondem a Um total de 55,30%). As 

outras áreas de agrupamento foram "Reorganizaçªo da Estrutura Ad

ministrativa", "~lteraç~o da Sistemática d~ Assistincia", "Mudan

ça n~ Filosofia de Assistincia", "Alteraç~o nas Atividades de En~ 

sino" , "Mudança de Atitudes" , "Mudança de Te c no 1 o g i a" e ·' "Mudança 

eim Pesquisa". 

"Política de Recursos Humanos" está entre as grandes 

areas mais citadas por todas as categorias profissionais. Junto 

com "Refo~mas de Areas Física"~ ~Reorganização da Assist~ncia" e 

"Reorganização da Estrutura Administrativa"~ representa 75,00%das 

respqstas dos TO; associada ~-"Reorganização da Assist~ncia" pe~ 

faz 57,10% das áreas onde estão as decis5es mencionadas pelos. AAM. 

E com "Reformas da Area Física" e "Alteraç~o da Sistemática de A~ 

sistincia" que chega a 73,30% das mudanças citadas pelos AAE, en-. 
quanto que nas areas onde se encontra as ~espostas dos AAA 6pare-

ce, com "Reorganizaç~o da Assist~ncia", para a~ingir 57,10%. Fi

nalmente; para totalizar 78,90% das respostas dos AS~. v~-se que 

"Política de Recursos Humanos" se agrupa com "ReorgaMizaç~o da E~ 

trutura Administrativa", "Reformas de Areas Física" e "Alteração 

da Sistemática de Assistincia~ 
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Imediatamente apdé as decis6e~ importantes pede-se, nos 

questionirios, que os entreVistado~ associe~ a cada uma das cita

das ati cinco das alternativas presentes no "Referencial Empíri

co". No Gnico caso em que nio foi menciona~a nenhuma d~cisio, p~ 

diu-se ao entrevistado que associasse também até cinco das dezoi

to. possíveis alternativas ao processo habitual de tomada de deci 

sao na sua Instituiçio. Obteve-se, a partir· da!, o ·Gtiflco 10, como 

se observa na pigina seguinte~ 

D~ve-se notar, em primeiro lugar, que no Srific6 10 to

das as alternativas do "Referencial Empírico" foram citadas, mais 
·, 

ae uma vez, inclusive a Gltima, "outras"i que acolheu a criativi

dade dos entrevistados (cinco vezes foi escolhida esta alternati

va significando, vez ~ar vez: descentralizaçio, conscientizaçio, 

obediinc~a a ordem superior, assistincia ~ saGde e informaçiol 

Obteve-se trezentas e sessenta respostas, mais concentradas em 

seis alternativas das dezoito possíveis, representando 50,00% do· 

total. Estas "racionalidades" ~ais frequentes foram: "Integraçio 

Interna", "Recursos Financeiros", "Política de Recursos Humanos~. 

"Resolu~io de Conflitos", "Processos de Assistincia" e "Sati~façio 

da Clientela". 

Analisando mais uma vez os resultados por cargo, 

que ~ distribuiçio nio i tio homoginea. Assim, para os TO, 

. . -ve-se 

as 

"racionalidade~"que mais aparecem sao: "Processos de Assistincia" , 

"Reóursos Fina~ceiros", "Política de Recursos Humanos" e "Resolu-

çio de Conflitos" (38,30% das respostas]. Os AAM apontam "Inte-

graçao Interna", "Ensino", "Recursos Financeiros" e "Política de 

Recursos Humanos" em 40,80% das vezes, en~uanto 42,00% das respo~ 

tas dos AAE mostram_ como subjacentes ~s decis6es importantes "Re

cursos Financeiros", "Política de Recursos Humanos", "Sobrevivin-

cia da Organizaçio" e "Satisfaçio do Pessoal". Oestaca-·se, em 

29,70% dos casos, nas respostas dos AAA, "Resoluçio de Confli~os~ 

"Int~graçio Interna" e "Processos\Administrativos" e, em ~5.40% 

das dos ASS, "Integraçio Interna", "Satisfaçio da Cl~entela" e 

"Processos de Assistincia". 

.;: 
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2.1.3 - Processo de Tomada de ·oecis~o -----------------------------
Os dois questionários aplicados seguem com uma terceira 

parte chamada Processo de Tomada de DecisSes~ Ambos tem.em comum 

tres perguntas que se referem ao ace~so do individuo respondente 

ao cargo que ocupa, ao seu·superior hierárquico e a quem toma ati 

deci~Ses importantes na unidade hospitalar. As respostas a estas 

perguntas se encontram nos Grificos 11, 12 e 13. 

Verifica-se no Gráfico 11 que todos os TO alegam terRm 

sido indicados para os cargos que ocupam pelos Conselhos das Uni

dades onde trabalham. Este tipo de Conselho·· ainda aparece como 

responsável pela indicaç~ó de dois AAM, ~m AAE e ·um ASS. Per-

cabe-se tam~im a influincia do nível intra unidade, sem o~tra es-

pecificaç~o. nas indicaçSes. Esta influincia, portanto, 

monstra em todos.os níveis abaixo do tomador de decisSes. 

se de

Cabe 

notar, ainda, que, embora se esteja usando o nome "Assessor" para 

quatro das categorias profissionais em .estudo, sempre segundo pe~ 

cepç~o do TO, este s6 indicou·tres dos dezoito entrevistados des

te trabalho, que ocupam este nível de atuaç~o (dois AAA e um ASSJ. 

de acordo com informaçSes dos diferentes "Assessores". Responde~ 

do· pela mesma quantidade de indicaçSes aparece o nível extra uni

d~de (neste caso o Conselho do Complexo HC)~ tendo aparentemente 

indicado um AAM, um AAE ~ um Ass~ Finalmente, um AAE à:um AAM ale 
') 

gam terem sido indicados por seus pares.(Deve-se dizer que as en-

trevistas foram feitas em período anterior ao da tentativa de ·se 

"democratizar' a estrutura dos hospitais estatais; :caso .contrário,· 

estes dados poderiam e~tar prejudicados, uma vez q~e existem duas 

InstituiçSes estaduais cujos processos de"democratizaç~o"levaram, 

entre outras medidas, ~ eleiç~o de seus dirigentes, em março de 
,, 

1983: d Hospital do Servidor P~blico Estadual e o HCFMUSP. Aliás. 

realmente poderia ser interessan~e reanalisar daqui a tres anos o 

processo decisório no HC, tomando os dados deste trabalho como ca 

so controle; poder-se-ia, então, verificar se houve alteraçSes 

substanciais no processo, considerando a "democr~tização" da es--trutura como variável nova.) 

Independente de quem tenha sido o responsável pela indi 

caçao dos níveis de "Assessoria", vi-se, no Gráfico 12 que, para 

os dezoito cargos considerados como cabíveis nesta categoria, tre 
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ze indivíduos consideram o aqui chamado TO como seu superior, in

clusive um AAM. Os cinco TO ~e dizem subordinados ou ao Conselho 

da Unidade (no caso dos Hospitais Privado~) ou ao Superintendente 

(do HC). Foge à regra apenas um elemento, ÃAE, que diz ter um "As 

s e s s o r" C s i c ) c o mo s e u s u p e-r i o r h i e r á r q u i c o . 

O Gráfico 13 mostra quem sao os respon~áveis pela ~ama~ 

da de decis5es importantes, segundo os entrevistados. Vi-se, en

tio, ~ue a Diretoria Executiva, Superintendincia ou 6~g~o seme

lhante interno a cada unidade é quem toma estas decisões com mai"or 

frequincia;· sozinha ou .acompanhada de outros 6rg~os, é apontada 

como responsável por esta atividade em 65,20% das respostas. A 

seguir aparece o Conselho da Unidade, que, também por si ou associa 

do a outros, parece responder pelas decis6e~ importantes em 47,80% 

dos caso~. Além destas instincias, sio éinda citados o Professor 

Titular, o Diretor Clínico (nos dois casos, a pessoa e nitidaMen

te da área médica), o nível extra unidade (Superintendincia do 

HC, no casal e a pr6pria ~ssessoria"do "Tomador de Oecis~o". 

O questionário para os TO continua com uma pergunt~ pe

dindo a caracterizaç~o das "racionalidades~ geralm~nte subjacen

tes ao processo de tomada .de decis5es im~ortantes, usando. mais 

uma vez o "Referencial EmpÍrico". O objetivo desta pergunta e ve 

rificar a coerincia com o que se obteve nos Gráficos 13 e 14(pri~ 

· cipalmente neste Último). Os resultados est~o no Gráfico 14, onde 

se pode realmente observar que há discrepâncias interessantes, a 

n!vel global, por unidade hospitalar e até comparando as respostas 

dos pr6prios TO. 

Vi-se, en~~o, no Gr~fico 14 que "Integraçio Interna"se 

quer aparece entre as 11 "racionalidades" citadas. A somat6ria 

de "Desenvolvimento de Tecnologia", "Incorporaçio de Tecnoldgia" 

e "Processos de Assistincia", que neste gráfico apa~ece com 54,20% 

das respostas, no Gráfico 10 representa apenas 26,70 %. "Desen-
• volvimento de Tecnologia~ isolado, que aqui vem em p~imeiro lugar, 

frente às decis5es citadas - ou seja, efetivamente tomadas - ocu~ 

pa o décimo; "Incorporaçio de Tecnologia", que está em segundo 

no Gráfico 14,· no de número 10 aparece em décimo terceiro. 

'11 
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GR~FICO 14 - AS "RAtiONALIDADES" PREVALENTES NO PROCESSO DECISORIO DE 
CADA UNIDADE HOSPITALAR ESTUDADA, SEGUNDO PERCEPÇAO DOS 
TOMADORES DE DECISAO, ENTRE OUT/82 E ABRIL/83 
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Por Instituto. o~ entrevistados do HC1. no Grifico 1Di. 

citam "Integraç~o Inte~na"i "Recursos Financeiros" e ·"S~tis~aç~o 

da Clientela" como as ~acionalidade~ mais frequentes. enquanto no 

Grifico 14 aparecem "Desenvolvimento de Tecnologia". "Processos 

de Assist~ncia". "Ensino" e "Processos Administrativos"J no HC2 

·via-se "Resoluç~o de Conflitos" e "Sobreviv~ncia da Drganizaç~o~ 

e ~qui se verifica "DeseAvolvimento de Tecnologia". "Recursos Fi

na n c ai r o s " • " E n s i no " e " P o 1 :! ti c a · de R e c u r s o s H um a no s " • P a r a o H C 3, 

v~-se que "Processos 'de Assist~ncia" s~o uma preocupaçao nas duas 

categorias de ~espostai mas as decisSes efetivamente tomadas mos

tram ainda "Política de Rec~raos Humanos". que neste ~r~fico nao 

aparece. sendo substituída por "Re~ursos Financeiros". "Prestígio 

da Organiz~ç~o". "Incorpor~ç;o de Tecnologia" e »Resoluç~o de Ctin 

flitos". Os dois Hospit~is Privados apresentam "~olít~ca' de Re-

cursos Humanos" e "Recursos Financeiros" como "racionalidades"sub 

jacentes às deci.éSes tomadas. · Aqui. no FIP1. de fato ."Recursos Fi 

nanceiros" i mencionado, embora "P~l!tiba de Recursos Humanos"n~o 

o seja. Coincidem. isto sim. "Desenvolvimento de Tecn~lbgia"."I~ 

corporaçao de Tecnologia" .e· "Dbediincia à tegi~laç;o". 

Finalmente. ve-se que os TO. frente as decisSes analisa 

das. cita~ com maior frequincia como "racionalidade" "Procetsos de 

Assistincia". "Recursos Financeiros". "Política de Recursos Huma

nos" e -~Resoluç~o de Conflitos". Estas quatro aparecem no Gr~fi

co 14. porim "Recursos Financeir6s" em terceiro lugar. "Processos 

de Assistincia" em quarto. "Resoluç~o de Conflitos" em sexto e 

"Política de Recursos Humanos" em dicimo. 

O item IV_dos questionirios. "Processo de Tomada de De-

cis6es Importantes". i diferente nos dois casos. Aqui se preten-

de apenas apresentar os dados. que ser;o analisados em detalhe no 

próximo tópico. -
Para os TO pede-se básicamente que descrevam como foi o 

processo decisÓrio em cada uma das decis6es por eles mencionadas 

como importantes e para os entrevistados de nível de "Assessoria" 

se ver{fica sua percepç~o geral sobre o processo. conforme ocorre· 



83. 

em cada unidade hospitalar considerada. Tenta~se, mais uma vez, 

aferir a co~rincia entre as percepçSes dos dois n!v~is em pauta. 

O processo sara, a seguin descrito em gr~ficos separa-

.dos .• 

a) Tomadores de Decisio: 

Estudou-se a percepçao dos TO frente is decis6es impor

tantes e os resultados foram agrupados buscando descobrir a part! 

cipaçio destes profissi~nais no processo, se eles delegam a deci

sio para escalSes inferiores, como se d~ a participaçio destBs Ql 

time~. se existe implantaçio das decisSes, que tipo de palavra me 

lhor descreve o processo, qual sua duraçio m~dia e como ele se de 

senvolve. Isto i apresentado no Gr~fico 15, como se vi na p~gina 

seguinte. 

Encontra-se neste gr~fico que todos os TO se consideram 

participantes do processo. Apenas um refere delegar a tqmada de 

decisSes importantes. Dos cinco entrevistados, q~atro dizem ter 

que convocar os subordinados para participar do processo em dis-

cussao. Apenas dois deles consideram que semp~e se implanta a de 

cisio i~portante. As palavras que melhor definem os processos de 

cis6rios. nas diferentes unidades hospitalares considerada~ sao na· 

gociaçio e consenso (tamb~m aqui houve possibilidade de os entre

vistados agregarem seus .pr6prios termos, o que ocorréu com a pal~ 

vra persuasiol. Em tres das cinco ~nid~des apar~cem .decis6es im

portantes tomadas em menos de tres ~ases, embora um·mes pareça ter 

sido o tempo mínimo. 

A tomada de decisio, segundo interpretaçio sobre a des

criçio dos processos, i centralizada na cGpula - sem outra especi

ficaçio - em tres das cinco unidades hospitalares e na Diretoria 

Executiva (ou nível equivalente) nas outras duas. A participação 
d 

se d~ para grupos diferentes no HC1! HC3 e HP1; apa~entemente.no 

HC2 e HP2 i sempre o mesmo grupo que ~articipa do processo. 
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iR~FICO 15 - O PROCESSO OECISORIO ANALISADO POR MEIO UA DESCRIÇAO OFI 
RECIDA PELO TOMADOR DE DECISAO DE CADA UNIDADE HOSPITA
LAR ESTUDADA, ENTRE OUT/82 E A8RIL/83 
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PROCESSO 

Tomada 
de 

Decisão 
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PARTICIPAÇÃO DOS 

SUBORDINADOS 
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b) Assessorias: 

Para as "Assessorias" estudou-se~ conforme ji foi dito, 

o processo global, por meia de dois grupos ~e variiveis, apresen

tados nos Grificas 16 e 17• O primeiro grupo vã o processo dentro 

da organizaç~o e o segundo verifica como cada entrevistado perca~ 

be a sua participaç~a. 

As variiveis de anilise contidas no Grifico 16 sao, po~ 

tanto, a centralizaç~o da decis~o~ a fidedignidade e a_oportunid~ 

de das informaçSes utilizadas no processa. o início do processa. 

as pressSes a que ele responde e quem toma as decis5es. Ve~ifica 

-se que a tQmada de decis~o i vista cama centralizada em 94;40% 

das r e s p os ta s ( 4 4 , 4 O % a p o n t a m - n a c o mo "s em p r e c e n t r a 1 i z a da") . O s 

mesmos nGmeros se repetem na verificaç~o da fidedignidade das in-

·formaç5es. Quanto ~ sua oportunidade. ela i confirmada em 88,90% 

das respostas, sendo que 3~,30% delas apontam para o fato de a in 

formaç~o ser ~empre oportuna~ 

O inicio das decisSes indica, mais uma vez, a centraliza . . . 

çao (83,30% das respostas) bem cama a detecç~o do~ responsiveis 

por elas (88,90%). Neste caso, ainda, -das quinze respostas que 

recaem sobr~ "sempre" ou "mais frequentemente" o "mesmo grupo" ou 

a "mesma pessoa". onze apontam para "grupo" (73, 30%), o que faz 

pensar na existincia de caaliz5~s: dominantes. 

Quanto ~o tipo de pressao a que se· res~onde, 66,70% das. 

r e s p o s t a s a p o n t a m p a r a "p r e s s 5 e s i n t e r n a s"; as 33,30% restantes ale 

gam n~o haver padr~o. Nenhum dos entrevistados considerou "pres-

sSes externas" como. mativador de decis~a. 

O grupo de variiveis do Grifico 17 se refere, ent~a. a 

percepçao dos entrevistados em relação a sua participaç~o no pro

cesso decisório. quanto à suficiência, satisfação pessoal, grau 

~ tipo de participaç~o e inform~ç;o que recebe. -

Assim, 88,90% das resp~stas mostram que os respon~entes 

consideram suficiente sua participaç~o (no entanto. apenas 16,70% 

a acham ~empre suficient~~. 
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Os mesmos dados foram encontrados cam relaçio i satisfa 

çio dos entrevistados. Dos dezoito indivíduos; 94,40% situam s~a 

~articipaçio entre opinativa e decisiua (apenas dois, ou seja 

11,10%, a.consideram decisiva), emboTa apenas cinco (27,80%) admi 

tam receber delegaçio, associada. ou nio a consulta, para o prece~ 

so geral. Quanto i informaçio recebida sobre o processo decis6-

rio, ela parece ser suficiente (50,00% dos respondentes dizem que 

ela i ~uficiente para sua area específic~ e 38,90% que i ~uficien 

te no geral'~. 

2~1~5.- Oecis5es Nio Tomada~ 

· No· corpo dos qUestionários, ainda ·fazendo parte do i tem 

IV, embora de fato tendo justificativa para aparecer desvinculada, 

surge a Gltima pergunta, comum a ambas as classes de entrevista-

dos: "Qual a decisio mais importante q~e deveria ter sido tomada 

e que nao o foi?~. 

As respost~s' aparecem no Gráfico 18. 

Mais uma vez optou-se por agrupar as decisSes em gran

de~ areas que seriam por elas afetadas.Nas vinte e uma respostas 

obtidas (posto que dois entrevistados responderam ~nenhuman) en

controu-se oito áreas, das quais apenas duas nio aparecem no Grã-
. ) 

fico 11 (~lteraçio na Filosbfia Organizacional" e "Definiçio de 

P r i o r ida d e s " ) • Novamente, ~Política de Recursos Humanos" aparece 

em primeiro lugar, ~as deixa de ser uma unanimidade entre as res-

postas mais frequentes :analisadas por cargo. Assim, para os TO. 

a mais citada i "Alteraçio da Filosofia Organizacional" (75,00%); 

os AAM recaem mais sobre a "Altera~io da Estrutura Administrativa" 

(40,00%) e os AAE sio os que se preocupam com "Política de Recur

sos Humanos" (80,00%). As duas o"utras áreas nao tem padrio de con 

centração. 

·Considera-se a{ apresentado. por ordem de ~rgwnta res

pondida no questionário, o que se obteve como dados para este tr~ 

baJho. Quer-se ressaltar, ainda uma vez, que o fato de as pergu~ 

tas, em sua maior parte, permitirem aos entrevistados se manifes

tarem, ob~igou, para efeito de síntese, que algumas interpretaç6es 
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do entrevistador permeassem a tabulaç~o das respostas. No entan

to, como o entrevistador foi ~empre o mesmo, acredita~se te~ man

tido o critirio e os mesmos juízos de valor por todo o tr~balho . 

Assim, mesmo que nao se possa considerar estes dados totalmente ob 

jetivos, os aportes de subjetividade ~st~o sob controle e s~o pr~ 

visíveis. 

2.2 - Análise dos Resultado~ 

Uma vez descritos os gráficos e a tabela que.concentram 

os dados do trabalho de .. campo realizado, há que se fazer umà dis

cussao sobre esses achados, p~ra verificar em qu~ podem contribuir 

para a compreensao do processo decis6rio em hospitais. 

· Retomando a descriç~o das unidades hospitalares estuda-

das, a amostra constou de tres Institutos do HCFMUSP e de dois 

Hospitais Privados nao lUc~ativos. Estas cinco organizaç5es apr~ 

sentam como pontos comuns o fato de serem de alta complexidade, 

com grande diferenciaç~o em 

que dispõem e de atividades 

desfrutam junto à populaç~o 

termos de profissionais de saúde de 

que realizam e o alto conceito de que 

que os procura. Ou seja, ,os dados e~ 

centrados e as infer~ncias que a seu respeito seria ~eitaa deste 

ponto para diante, devem ser entendidos n~ste contexto. Assim, 

desde já se menciona que esta amostra n~o rep res anta a grande ma i~ 

ria dos hospitais, mesma rio Municipio de S~o Paulo. Ainda deve 

ser assumido que a período de refer~ncia Coberto pelo question~

rio foi·.o ano de1982, antes, portanto, das tentativas de se inovar 

a assistência 'à saúde em geral (de modo amplo, descGJnsiderando pr~ 

blemas específicos) e a área hospitalar em particular (1331. 

A partir das restriç5es impostas por esta cenário, pod~ 

-se- partir p.ara a análise dos resultadOS -encontrados. 

-
Voltando ao Gráfico 1, cabe trabalhar aqui as responde~ 

tas encontradas em cada unidade hospitalar. O que ~oi citada no 
,. 

(133) As inovaçÕes a que se faz referência são aquelas implÍcitas pela 'abertu- · 
ra à participação da comunidade que se utiliza dos serviços e da que au
xilia na sua prestação. 

t 
'( 
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Referencial Teórico, na parte que trata d·e ·hospitais, a chamada 

"multilegged organization", com Conselhos ou Mésas Diretoras, Ad~ 

ministraçio e Corpo Clinico (134), aparece aqui com alguma niti

dez. Os Conselhos das Unidades, não procurados como objeto de in 

vestig~ção, s~o citados com grande frequincia e merece~iam de fa

to um estudo mais aprofundado. O Corpo Clínico mostra ter um pa

pel que justifica ao menos uma pessoa em nível. de cG~ula para seu 

controle ·(bem como a Enfermage~. conforme apresentada por Rowbo! 

t o m e t c o 1 s ) ( 13 5 ) . A á r e a d e A d mi n i s t r a ç ~o • p o r s u a v e z • e t r a t a 

da'de maneira diferente. Os tres Institutos do HC e o HP1 dis-

poem de um elemento responsável pelos serviços ditos administrati 

vos; Já o HP2 permite que seu "Tomador de DecisSes" (t~rmo já·d~ 

finido anteriormente) se res~onsabilize p~r ele~ ou o obriga a 

tal. N~o se pode dizer que o fato de esta unidade ~ospitalar ter 

~9ta característica se deve a sua definiçio de In~tituição pri~a-

da, poste que o HP1 se comporta de maneira difere~te. Pe 1 o c.o n-:-

trá rio, seria esperado que, na area privada, as Insti tuiçSes fossem 

geridas de maneira empresarial, utiliiahdo uma estrutura de tipo 

funcional (136) para atividades não estritament~~ · relacionadas ~ 

assistência. N~o se quer emitir juízos sobre o que seria correto 

ou incorreto mas, aparentemente, ainda não se profissionalizou a 

~d~inistraç~o de hospitais. A discussão, obviamente, não ~ sobre 

cur~os de Administração Hospital~r mas sim aobre fo~mação especí

fica _em áre~s tão comp~exas qu~nto Finanças. Recursos Humanos etc. 

Não foram lev~ntados, tamb~m por fugir ao escopo deste tra~alho. 

os resultados - quer de produção de serviços, quer ecdn6mico-finan: 

ceiros - das Instit~~çSes. Aliás. estes talvez nem mostrassem di 

ferenças entre as cinco·· unidades consideradas. 

simplesmente em como se encara a Administração. 

A diferença está 

Quanto ~ questão da Assessoria propriamente dita, obse~ 

va-se que o HC1 e o HC3 apresentam profissionais nestes cargos, 

sempre em nGmero de dois. ~fato que no quadro oficial (1371 do 

(134) BROWN; R.E. ::strictures':and. Struc:t:ures·~·.:: p~21.- -(135) ROWBOTTOM, R.; BALLE, J.;CANG, S.;DIXON, M.;JACQUES,E.;PAC~~OOD,T, & 
TOLLIDAY, H. Kinds of Roles and Role Structures in Hospitais. p.40-69. 

(136) CHIAVENATTO, I. Administração de Empresas: uma Abordagem Contingencial. 
São Paulo, McGraw Hill do Brasil, 1982. p.271-353. 

(137) HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAU 
LO. Portaria HC de 27 de outubro de 1978. São Paulo. Boletim do Hos=
pital das ClÍnicas, n9 6.85~, nov. 1978. 



9 2. 

HC2 nao h~ previs~o de vaga para esta fuhç~o. embora. nao se possa 

anali~ar as causas desta definiç~o. Por~m no HP2 a postura do 

TO foi clara: ele trabalha sem assessoriaJ dispSe de um "Asses

sor de Area M~dica" e de um para a irea de Enfermagem. No HP1, o 

TO parece ter dois assessores (um AAM e um AAAl e esta assessoria 

.lhe basta, uma vez que o Conselho tem subdivisSes que asseguram o 

andamento da Instituiç~o. 

Em resumo, ·existe um ~~~pons~vel direto, executivo, pe

la direç~o de cada uma das unidad~i consideradas. O mesmo ocorre 

para as areas de Assist~ncia. (Midica e de Erifermageml. O modo co 

mo a Administraç~o i tratada varia consideravelmente. 

Observando, agora, quem sao os fespondentes, ve~ifica-se 

·. um g r u p o i g u a 1m e n t e d i v i di do- e n t r e· p e s s o a s de s ex o ma s c u 1 i n o e f e . . . -
_minino. Os homens represent .. am a_ tota_lid~de menos um.doÉnTD; elesres 

po~dem-pela irea midica em todos os hospit~is estudados e est~o na 

ASS. Dez dos doze homens s~o midicos; dos dois restante~~ um e 

economista e um i as~istente social. As mulheres respondem pela . 
ire~ de Enfermagem. Aliis, das onze mulherBs consideradas, nove 

s~o enfermeiras (uma i midica e a outra administradora hospita- · 

lar). Assim, quando foi dito nd Referencial Te6rico que sao pro

fissionais da categoria de Enfermagem os responsivei~ pel6 hos~i

t a 1 d u r a n t e a s v i n te e q u a t r o h o r as d o d i a , n ~o s e e s t á v a 1 o n g e da ._ 

·realidade, uma vez que, alim da funç~o especifica desta irea pro

fis~ional, os enfermeiros correspondem, tambim, nesta amostra, a 

75,00% dos AAA e a 25,00% dos ASS. 

Chama a atenç~o a presença de um economista na amostra, 

No entanto, como aparece no Grifico 3, ele ocupa o cargo de"Asses 

sor Especial". Ou seja, realmente nao se prev~ funç~o para este 

tipo de profissional em hospitais, embora se verifique, na·priti

ca, que n~o s6 ele tem lugar na estrutura h~spitalar mas as ativi 

dadas por ele desempenhadas s~o importantes. Outro prdfisêionél 

que aparece apenas uma vez e o assistente_ social. O-Serviço So-

cial, de fato, costuma existir em grande parte dos hospitais, mas 

para funç5es oper~cionais. De qualquer-maneira, louva-se a inclu 

s~o deste profissional. Talvez se deva à sua prese~ça o fato de 

o HC1 ter sido o ~nico Instituto do HC qtie alegou fin~lidade so-

-·~·---... -~-----:-- ... ·· ----.-. ---:--~ ........ 
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cial como "missio da Instituiçio" (embora nao tenha sido o assis

tente social a aleg~-la). Finélmente, viu-se um gréduado em Ad

ministraçio Hospitalar a nível de cúpula. Mais uma vez, talvez d~ 

vida ~ visio, j~ meMcionada, de "stétus" na~ instituiç5es de saú

de (138), o que se vê na pr~tica é administradores hospitalares em 

níveis de execuçao; .em funções diretivas é mais comum encontrar-se 

médicos e enfermeiros, com curso _de Especialiiaçio na ~réa ~ (ll9l 

(6omprcva-se isto observando que dos seis profissiónais entrevis

tados que nao tem o .curso, um é TO, um é o ecónomista e os quatro 

restantes si.o AAM, cuja funçio é muito mais resolver pz:-oblemas r~ 

ferentes ~ ~rea médica que i ~rea administrativa propriamente di

taL 

Tomando-se, em seguida, a quest~o da idadej deve-se ter 

~m mente que o médico costuma se formar entre os 24 e 26 anos~ ,Co 

locando-sé mais dois anos· - a duraçio média dos Progiamas de Res! 

d~ntia Médica - obtjm-se para o mercado de trabalho um profissio

nal com de 26 a 29 anos. O acesso às posições de cúpula não é ime 

diato, mas o Gr~fico 2 e a Tabela 3 mostram que h~ tres ~médicos 

com menos de 35 anos no nível considerado (ou sej~, pode-se _gal~ 

gar ~osiçé5es elev~das com menos de 10 anos de form~do, se o racio 

cínio anterior for v~lido). Talvez isto ·se deva ~ ~ova vis~o da 

Admini~tração como ~rea de especialização médica precoce, uma vez 

que j~ existem programas de Residincia Médica na ~rea (140). A 

Enfermagem, ~rea em que os profissionais se forma~ com cerca de 

22 ~ 25 anos, tem uma estrutura altamente. hierarquizadé. Os de-

graus habitualmente seguidos sio os de enfermeiro·, enfermeiro-en-

6arregado, enfermeiro-chefe, enfermeiro-supervisor e somente de

pois atinge os niveis diretivos. Isto também é demonstrado. na 

amostra em·discussào, j~ que todos os enfermeiros entrevistados 8.:!_ 

tão nas faixas et~rias acima de 35 anos e, portanto, com mais de 

10 anos de formados. 

(138) BERTRAND, W.E. & MICKLIN, M. Prestigio y las Ocupaciones de Salud. p.35-9. 

(139) MALIK, A.M. A Prograrn on Health Administration: A 5 ye~s Experience in 
! São Paulo, Brasil. In;SOCIETY OF TEACHERS OF FAMILY MEDICINE. Proceed

ings of a Conference. (International Forum on Family Medicine Educati
on.) Kansas City, STFM, ·1983. p.219-28. 

(140) GONÇALVES, E.L. & MALIK, A.M. Residência Mêdica em Administração . Hospi
talar e de Sistemas de Saúde. Revista Brasileira de Educação Médica. 
Rio de Janeiro ~(1), 1982. 

. . 
••- ••r~• --··------·· -·-------·••- -• • 
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Quanto ao tempo de Instituiçio/tempo no cargo, verific~ 

.:.se que acesso. direto à· direçio do hospital só ocorreu para dois 

ASS (no HC3), 1 AAM, 1 AAA e 1 TO (HP1), que entraram na Institui 

çao para os cargos que ocupam. A carreira dentro das unidades hos 

pitalares, nos questionários, foi sens:!vel em todos os casos; fez . ..... 
-se sentir com menos ·intensidade· no HC3 e no HP1, devido à situa-

çao anteriormente mencionada e co~ mais força no HC1, onde tódos 

os entrevistados trabalham há mais de 10 anos. 

Verifica-se, ent;o, que a c~pula das organizaçSes consi 

deradas é dominada por m-édicos e enfermeiros, com eventual espe-

cialização em Administração Hospitalar. Pode-se também começar 

a pensar que, devidó à convivincia das peésoas na instituição,foE 

ma-se, voluntária ou involuntariamente, um grupo homogineo~ quan

do não uma coaliz·ação dominante. Não há como prová-lo numericame~ 

te, mas no HC1 se nota que o grande tempo levou a uma espécie de 

"cumplicidade"; no HC2 discutiu-se, durante as entrevistas - sem 

que sê pudesse tabular o dado - a questão d~ filosofia vigente,d~ 

finida pela cúpula. No HC3 e no HP1 existe a coincidincia de da

tas de ingresso e a escolha direta dos ASS pelos .TO (como será di~ 

cutido mais adiante), No HP2, realmente não há porque procurar ar 

~umentos, pois lá não se encontrou o mesmo tipo de ambienbe. 

Resta, ainda. a analisar,os nomes dos cargos ocupados. 

conforme se verifica no Gráfico 3. Sem entrar no mérito da ques

tão de se as denominaç6es e as cargas horárias estão ou nao corré 

tas (trabalhou-se sobre respostas diretas), verifica-se que dese-. 

nhar. "perfis de cérgos" com base no~ "nomes de cargos" se torna 

difícil, na medida em que para funç6es semelhantes aparecem, no 

m:!nimo, dois t:!tulos por área profissional (que tem sempre de qu~ 

tro a cinco respondentes). Chama a atenção que isto ocorra tam-

bém no HC que, como instituição estatal, com quadro definido, de

veria ter denominaç6es normalizadas! Quanto a carga horária, so 

se pode afirmar que, dos vinte e tres entrevistados, dezesseis 

afirmam trabalhat 40 ou mais horas por semana (onze ~eles no HC e 

cinco nos HP). Apenas dois alegam tra~alhar ·menos de 30 horas(um 

cita 20 e outro 24 horas). Os cinco restantes se atém às 3Q ho-

ras semanais. ~ nas areas onde trabalham enfermeiros que se con-

centram as respostas de maior número de hora~. reforçando, ainda 
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uma ve~a noçio vigente de que sao estes 'profissionais que contr~ 

·lam o hospital (lembre-se que est~ aqui sendo discutida apenas a 

presença). 

2.2.2 - ~!~~ª9-~ê_!Q!~!~~!~iq_!_~~!~!~ê~!!_!Q!~!Q~!~~!q~_Q!f!r!Q: 

~~~-ç!rg9~ 

Ji ~e apresentou as c~racter!stidas das unidades est~

dadas. Em princ!~io, seria esperado constatar como missio univer 

saimente citada a de "Assistincia Midica" ~ curativa - e a seguir 

"Ensino" e ''Pesquisa'·' (141). Por isto, foi surpresa terem sido 

alegadas miss5es em nGmero suficiente para serem subdivididas ·em 

nove categorias. Na descriçia dos resul~~dos ji se verificou que, 

de fato, "Assistincia, Ensina e Pesquisa" foram as mais citadas. 

sendo que um Gnic~ raspondent~ nio explicitou a "Assistincia M~di 

ca" ·(o AAM do HC2, que se referiu exclu~ivament.e a"Ensino'~. 

Admita-se que "Referincia" co~o a quarta miss~b mais ci 

tada é perfeitamente pertinente, dada a complexidade das Institui 

çoes estudadas •. Há que se frisar, ainda, que foi mencionada por 

quatro das cinco categorias de entrevistados (não o foi pelos AAA). 

Das cinco mençEes do HC. o HC3 i re~pons~vel por quatro. Os AAM 

dos dois HC explicitaram-na, bem como um AAE do HP~. Naturalmen-

te, considerando esta ~lternativa. seria de se esperar que "fosse 

m~is me~cionada pelos TO e pelo~ AAM. Est~anhamente. so os AAM 

corresponderam a esta expectativa. 

"Oesenvolvimentó de Tecnologia" aparece a seguir. com 

cinco respost~s em vinte e tres possíveis. Este conceito faz pa~ 

t~ do que se espera para Hospitais Universitários e de grande com 

plexidade, embora a noçio de "Incorporaçio de TecnolOgia" parece~ 

se mais pertinente na amostra em pauta. tomada como um todo. Mais 

uma vez. poder~se-ia prever que TO, AAM e talve~ os ASS. devido 

~ sua proximidade com a alta direçio. ~e tivessem manifestado 

Constata-se. e~ primeiro lugar. que 6 HC3 foi o resp~nsável por 

(141) TEIXEIRA, J.M.de C. Sistemas Mêdicos, Técnicos e Administrativos do Hos 
pital Moderno: sua Ordenação. In GONÇALVES, E.L. (coordenador). . O 
Hospital e a Visão Administrativa Contemporânea. São Paulo, Pioneira7 
1983. p.20. 
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quatro dessés cinco citaç5esJ dos profissionais desta unidade,m~ 

nifestaram~se o TO, o AAM_e os 2 ASS. D quinto respondente foi o 

AAA do HP1. Decididamente, o HC3 parece as~umir a responsabilid~ 

de de ser um hospital com te6nologia de pontaJ a consciincia dis 

to aparece com clareza no que diz respeito a miss~o. 

A funç~o hospitalar de ''Atender a Qualquer Paciente", i!!, 

dependente de sexo, cor, credo ou condiç~o financeira, aparece 

quatro vezes. N~o interessa aqui considerar a dimens~o deste n~

merol o"fato a ser considerado i a menç~o ~· finélidadeh Poder-se 

-ia intuir que esta ques~~o e t~o inerente ao hospital p~blico que 

poderi~ ser omitida. Seria o caso ~e se pensar nela como aporte 

novo ~ara os HP, no caso ditos n~o lucrativos. N~o i previsível 

que categoria profissional pode citá~la com maior frequência. Ob 

serva-se que os dois AAA e um TO do HC alegam esta miss~o. 

tra menç~ó foi feita por um AAE.:do HC1. 

A ou-

Quanto ~ "Assistência nao Unicamente Curativa", ela faz 

parte do discurso atual de transformar os hospitais em centros i!l 

tegradoi ao sistema de sa~de que, como tal, prevê.atendimento. in

tegral a populaç~o (142). 

"R~sponder ~ Imagem· P~blica" que a comunidade faz da ins 

tituiç~o apareceu num dos HP; conforme descrito na Metodologia , 

uma das caracterfsticas em comum das unidades privadas estudadas 

era o fato de elas serem "hospitais de col6nia~ •. A citação, ·:no 

caso, foi permeada de conceitos como: "a comun~dade quer retri-

buir ao Brasil a acolhida que aqui teve e, portanto.· precisa apre 

sentar uma contribuição de vulto; para esta comunidade, uma das 

formas de retribuir-i por meio do hospital". 

Finalmente, "Otimizaç~o Administrativa" realmente causa 

espécie a uma primeira abordagem. No ~ntanto, por que não admi-

tir que Hospitais voltados para o "Desenolvimento de Tecnologia", 

como foi visto acima, podem desenvolver tambim tecno!'ogia nao as

sistencial propriamente dita? De fato, observa-se que os mesmos 

(142) Ver, por exemplo: 

CONSELHO CONSULTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PREVIDENCIÁRIA. Reorien
tação da Assistência ã SaÚde no Âmbito da Previdência Social. 
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HP1 e HC3, que mencionam o "Desenvolviment6 de Tecnologia", sao 

os qu~ alegam a "Dtimizaçio Administrativa" como missio da Insti

tuiçio. 

Quando se tenta, teoricamentê, definir os objetivos de 

-uma Instituiçio Hospitalar, além dos já citados no Capítulo II 

item 3.1, pode~se assumir por exemplo, que sio sete: a prestaçio 

de atendimento médico e .complementar aos doentes em regime de•in

ternaçio, o desenvolvimento de atividades de natureza preventiva, 

a participaçio em programas de natureza comunitária, a sua inte

graçio ativa no sistema de saGde, a participaçio na formaçio de 

Reriursos Humanos para a área de saGde, sua situaçio de palco din~ 

mico onde se desenrola a ativid~de profissional das pessoas e sua 

participaçio no d~senvolvimento de pesquiia em todos os ·:berrenos 

de sua ativ~dade (143). 

V~-se que os ~ntrevistados, falando em "Assistincia Mé~· 

dica· e a Saúde" e nas funções de "Referência" e "Social" dos hosp_!. 

tais, já cobrem as quatrci pr~meiras áreas das acima citadas; quan 
n -

do se referem a "Ensino", abrangem formação· de Recursos Humanos , 

Pesquisa e "Desênvolvimento de Tecnologia" sao praticamenta sin5-

nimos; a "Otimização Administrativa" pode ser considerada relati 

vamente coberta pela noçio de "palco din~mico". Apenas. o proble

ma da imagem nio é trat~do na lista de conceitos tirados da teo-

·ria. Realmente, pensa-se pouco a respeito da imagem que a popu-

laçio tem dos serviços. Uma pergunta que fica por resolver passa 

pelo problema de como se vislumbra o hospital hoje em dia. A vi-

são asilar j~ e superada, outras estio incorporadas ao cotidiano. 

Talv~z se possa começar a requestionar a propriedade das defini~ 

ções tradicionais a partir deste insumo, até certo ponto novo~for 

necido por um respondente. Pode convir, por exemplo, discutir a 

noçio do "bem pÚblico" para instituições pÚblicas. Afinal, a "ima 
·> 

gem" a que o ent~evistado em questio se r~fere é aquela que o maM 

tenedor espera da ~sua" Instituiçio. No mais, os elementos cita 

dos se encontram em livros, em jornais e nas discuss~es públicas 

sobre instituições de saúde; 

como longe do tradicional. 

portanto, nao se pode considerá-los 

(143) GONÇALVES, E.L. As FunçÕes do Hospital Moderno. In; 
nadar). O Hospital e a Visão Administrativa Contemporanea. 

(coorde 
p.59. . -
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Trabalhando agora as atividades que os entrevistados e~ 

xergam como fazendo parte das atribuiçSes dos seus targos, vale a 

pena desenvolver algumas noçSes te6ricas. _Assim. Caravantes e Pe 

reira apresentam perfis de dirigentes de n!~el t~cnico, organiza

cional e institucional, que seriam importantes para se caracteri

zar melhor os indivíduos da amostra. 

FIGURA 1 - N!VEIS DE GERENTES SEGUNDO AREAS DE ATUAÇAO 

TIPO DE PLANEJAMENTO COOROENAÇAO COMANDO CONTROLE · ORGANIZAÇAO GERENTE 

Técnico Operacio- Atividade Pessoas · -·E ficiencia Tarefas nal 

O~ganizacio_nal Global F.inalidaqe Grupos Eficácia Funções e Apoio 

Estrat~-
Resultados Organiza- Efetivida- Estraté-Institucional Organiza...: gico ci6nais çoes de gias 

Fonte: PEREIRA, M.J.L.B. & CARAVANTES, G.R. Perfil do Dirigente. In: MOTTA, 
P.R. & CARAVANTES, G.R .. Planejamento Organizacional. Porto Alegre, 
Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, 1979.· p.222. 

Poder~se~i'v~rificar, pelas atividades listadas, que os 

respondentes se encontram mais nos n!0eis técnico e organiz~~io

nal. Outra vez, aparece a restrição apontada· atr~s; ·sobre a ·even 

tual necessidade de se envolver o Conselho das Uni-dades em outro 

estu-do. 

Os mesmos autores mostram funçSes comuns aos dirigentes, 

confbrme encontrado na literatura. ·ou seja, tomando Fayol, Gul-

lick, Wadia, Rosemary Stewart, Breck Urwick e Drucker, ve-se que 

os seis citam "Planejamento" e "Organização"; quatro mencionam 

"Controle". "Coordenação" e "Motivação aparecem tres vezes, en-

quanto "Comando", "Staffing", "Direção", "Orçamento", "Inovação". 

"Comunicação", "Desenvolvimento de Pessoal" e "Mensuração" sao ci 

tadas uma vez c~da (144). 

Estes dados confirmam os que ~oram encontrados na pes-

quisa de campo: "Planejamento" e a primeira atividade mais cita-

(144) PEREIRA, M.J.L.B. & CARAVANTES, G.R. Perfil do Dirigente. In: MOTTA, 
P .R. & CARA V ANTES, G.R. Planejamento Organizacional. p. 222. 
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da, "Coordenaç~o" i a terceira, "Controle" a quinta, "Educaç~o". 

(de s e ~ v o l v i me n t o de p e s s o a l r a s e x t a , " O r g a n i z a ç ~o " a d é c i ma p r L

meira e "Av~liaç~6" (ou Mensuraç~ol a décima quinta. Comando, C~ 

münicaç~o e Direç~o aparecem como "Administraç~o" e "Ser Elemento 

de Ligaç~o". N~o se verific~ explicitamente Motivaç~o. Staffing, 

·orçamentaç~O e Inovaç~o. 

Mintzberg, por outro ladn. apresenta dez funç6es b~si

caé para o administr~dor: a de rep~esentante (figurehead), a de 

líder e a de elemento de ligaç~o. como papéis interpessoais; a de 

monitor, disseminado~ e portd ~oz, como papéis informacionais;por 

fim, a de empreendendor (entrepreneurl. gerente de conf~itos, alo 

cador de recursos e negociador, como papéis decis6rios (145). 

A -percepçao dos individuas aqui estudados· volta .a apar~ 

cer como coerente com a "teoria: .o eleme~to de ligaç~o. o monitor 

ou avaliador, o gerente de conflitos e o disseminador aparecem,de 

forma implfcita ou explfcita, nn Gr~fico S. 

E cabfvel, ainda, relatar alguns dados obtidos por ou

tros autores sobre em que tipo de atividade se concentram mais os 

~dministradores de hospitai~. Coincidentemente. planejamentO, di 

ração e coordenação, controle e organização estão entre as mais 

citadas. A grande diferença é que também aparecem em posição de 

destaque, no trabalho .aqui citado, realizado nos E.U.A,, :dedica 

ç5es de tempo a atividades externas (146); os respondentes da 

pesquisa em discussão no documento global praticamente omitem"fun 

çoes externas" de suas alternativas. 

Fogem, portanto, da an~lise te6rica do Gr~fico 5, basi-

camente dois dos termos citados pelos respondentes. O primeiro é 

a noção de "Ter Responsabilidade". Segundo a teoria tradicional, . 
toda a responsabilidade é imposta de fora para dentro, implicando 

a necessidade de se prestar contas; a responsabilidad~ final é a 

d~-~~~ui~. ~e~saltando a preocupaçao em se fazer os -subordinados 

respons~veis. Isto se op6e a teorias mais recentes em que ela e 

(145) MINTZBERG, H. The Nature of Manageria1 Work. p.59. 

(146) JOHNSON, A.C. & SCHULZ, R. Administração de Hospitais. p. 153. 



100, 

vista tamb~m como inerente a cada indivíduo e devendo ser compar~ 

tida, não transferida (147l. Aparentemente, então, os entrevista

dos se filiam mais ~ primeira corrente, uma. vez que o conceito em 

discussão foi sentido como um peso para eles, sempre que menciona 

do. 

O segundo termo que nao. se enquadra dentro dos concei

tos te6ricos levantados ~o de "Manter a Situação". Ele contra

ri~ frontalmente, a noção de inovação mais acima apresentada. A 

manutenção de "status quo" pode ser um modo de se tentar enfren

tar o ambiente, em ~pecas de mais restriç6es que oportunidades. 

Ou ~ir:tda, talvez, represente uma maneira de se consolidara que.já 

foir·bbtido na Instituição •.. Cabe uma grande interrogação a raspei-· 

to do signifi6ado real deste termo, p~ra o entrevistado em ques

tão. 

Deve ser finalmente ressa_ltado o fato de que todas as. 

categorias, exceto a de TO, alegam "Tomar Oecis6es" como ativida

de, Pode-se colocar, como possível sin6nimo deste conceito, o de 

"Resolver Problemas". ·Ta~pouco esta atividade, por~m. apareceu 

citada por essas profissionais. Resta perguntar se isto se deve 

a·a fato de o administrador de cúpula (Diretor Executivo ou· equiv~ 

lente) perceber que não ~ ele, no nível organizacional, que toma 

as decis6es estrat~gicas, ou se a tomada de decisão não e vista 

por ele como atributo de uma so pessoa. Quando, pelo contrário, 

se verifica que esta categoria cita, entre as tres ·alternativas 

mais fre~uentes, "Obedecer o Conselho" (tres respostas em cinco 

possíveis), pode-se inferir que o TQ se vi permanen~emente press~ 

nado, tanto pelo nível institucional - para executar - quanto pe

lo n!vel ticnico - para resolver os problemas de funcionamento -, 

não lhe restando tempo para sequer definir com clareza seu ·papel 

real. 

-
'I 

.· 
f 

(147) CAMPOS, A.M. Repartindo !arefas e Responsabilidades na OrganizaÇão: Al
guns Dilemas Enfrentados pela Gerência. Revista de Administração PÚ
blica. Rio de Janeiro, .!.§_(2): 32-52, 1972. 



1 o ~1 • 

No Referenci~l Te6rico foram apresentados os diferentes 

tipos de decisSes enfatizando a opini;o de ilguns autores (148). 

No trabalho aqui discutido optou-se por divid!-las em três categ~ 

rias~ rotineiras, eventuais e importantes, retirando alguma sus

tentaç;o do fato de que "that are .not really distinct types, but 

a whole continuum •.• We can ~ind decisions of all shades of gray 

along the continuum ••• " (149). Nesta fase da dissertaç;o sao con 

siderados a~tores outros que n~o os especificados acima, apenas 

para mostrar que o assun~o realmente i uma quest~o importante pa

ra a teoria de Administraç~o. 

Assim, Simon di~ que as decisSes sao programadas na me

dida em que s;o repetitivas e rotineiras ou quando um processo d~ 

finido já foi elaborado para se lidar com elas. Já as n~o progr~ 

madas respondem ao crit~rib de terem consequincias para a vida o~ 

ganizacional, implicando a ge~aç~o de novos elementos patasua ef~ 

tivéç~a. quer par elas serem desconhecidas, quer por serem compl~ 

xas ~u. ainda, por necessitarem tratamento individualizado (150). 

Pira Carvalhal, há decisSes que se d;o a n!vel inconsciente - co

m o a ç õ e s r e f 1 e x a s -, d e c i s õ e s em r e 1 a ç ~ o . as q u a i s o r e s p o n s. á v e 1 tem 

informações adequadas (1511 e um terceira tipo, aquelas cujai ob-

jetivas ou n;o s~o bem definidos ou canflitam entre si, para as 

quais as dadas existentes s~o ara excessivos ura insuficientes,l! 

vando a uma gama de opçÕes frequentemente n;a exaustiva, ~s suas 

cansequincias s~a dificilmente previsíveis, sua implementaç;a po

de gerar decisões complexas e a avaliaç;a de seus resultados i in 

certa ( 15 2 ) • Ma t tas , par s u a · vez ~ c o 1 o c anda a de c i s; o c o m o .. u m e 1 e 

menta indispensável_para a anális~ da processo, define decisões 

para problemas n;o rotineiros como necessitando condições ambien-

(148) Vale a pena lembrar que se mencionou Ansoff, Kast & Rosenzweig, Mintzberg 
e Hage. 

(149)-SIMON, H.A. 
(editor). 

(150) 

·Decision Making and Organizational Design. 
Organization Theory. Middlessex, Penguin, 

Decision Making and Organizational Design. 

In: PUGH, D.S. 
l9 80 . p • 19 3 . 

p.189-212.' .· 

(151) CARVALHAL, M.R.D.F. Cara ou Coroa? Breve Mitologia do Processo Decisório 
Administrativo: p.4. 

(152) InformaçÕes adequadas dizem respeito a objetivos, recursos, alternativas 
e consequências. 

BIBliOT.ECA KARl A. BOEDECKER 
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tais, desenvolvimento e avaliaç~o de cursos alternativos dB açao 

e seleç~o de um curso de aç~o (153). 

Finalmente, para Hage, decis8e~ de alto risco (aqui in-
. . ' 

do ~o encontro da defi~iç~~ de n~o programadas), tendem a seguir 

um padr~o de rede, envolvendo .participaç~oJ as de baixo · risco 

(programadas) s~o rotin~zadas e delegadas (154). 

A pesquisa mostrou~·~como p~de ser observado nos Grificos 

6, 7 e 8, que as noç8es de fluxo estabelecido e de repetiç~o apa

recem óomd um fato indiscutível, quanto a decis8es rotineiras, p~ 

ra os entrevistados (dezesseis dos vinte e tres respondentes men

cionam algum destes conbeitos.pelo menos uma vez), correspondendo 

plenamente à vis~o oferecida por Simon. Reforça também a noção· de 

consequ~ncia, citada por este autor para as detis8es n~o program~ 

das, o fato de os respondentes dizerem que "N~o Levam. a Altera-

çoes Substanciais" e servem para "Sanar" ou "Evitar Emerg~ncias". 

Também aparece a definiç~o clara de objeto e a concepç~o do recur . 
so necessirio, endossando a explicaç~o de Carvalhal. 

A definiç~o de decis~o rotineira como "n~o decis~o" pa-

·1 rece levar implÍcito ou o aspecto inconsciente do processo ou --sua 

rotinizaç~o (se é que o único que se faz é apor uma assinatura p~ 

ra finalizi-lo). Quan~o ~e trabalha o fato da este tipo de deci

s~o n~o dever ser levado a esca~8es superiores. considera-se o as 

pacto de delegaç~o daquelas de menor ~isca. 

N~o hã como discutir a alegaç~o de decis5es deste tipo · 

poderem ser importantes. Esta assertiva é inquestionivel. 

Levando-se em conta que o agrupamento das respostas foi 

feito ao miximo utilizando os termos dos pr6prios ~ntrevistados • 

pode-s~ desde ji, afirmar que as decii8es aqui chamadas "de roti-

na" se encaixam naquilo que a teoria trabalha como "prógramadas" 

ou "de baixo risco". O mesmo se dá para as decis8as-definidas nes 

(153) MATTOS, A.M. Organização - Uma ~isão Global. Rio de Janeiro, Fundação 
Getúlio Vargas, 1980. p.49-50. 

(154) HAGE, J. Theories of Organization. p.ll6~24. 
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te texto como "importantes" em r~laçio as "nio programadas". "de· 

alto risco" ou "estratégicas"J afinal, o que mais transparece nas 

respostas obtidas é a noçio d~ reflexo institucional o~ mudança 

(dezenove ~m vinte e tres entrevistados fazem pelo m~nos uma men

çao a isto). Além deste coneeito, os profissionais que responde-

·ram ao question~rio apresentam a necessidade de participaçio e de 

busca de novos elementos para ~ua ~onse~uçio. "Refletir o 'Admi

nistrador", conforme j~ foi visto. i parte inerente de qualquer 

processo decis6rio. 

A afirmaçio de que "Todo Processo Decis6rio e Importan-

t_~" coincide com a definiçi~ de Simon (administrar é decidir) 

(155). Chama a atençio, no entanto. o fa~o de a decisio importa~ 

te ser considerada "Definitiva". V~-se ai contrariada a questio 

da mudança, ·implícita no processo. Talvez se esteja considerando 

que o risc6 inerente a ála leva a uma aceitaçio. ao menos por um 

per{od6 de tempoJ talvez seja o impacto da decisio o fator anali 

sado. De todo modo. nesta definiçio parece estar sendo privilegi~ 

da a manutençio da situaçio-vigente. Nio se v~i aprofundara-que~ 

tionamento, pois ela recebeu apenas uma cit~çio. em quarenta e oi 

to. 

Mais uma vez. h~ que considerar indiscutível a alegaçi~ 

de que decis6es importantes pbdem ser rotineiras ou eventuai~. 

Estas Gltimas, aliis. antecipadamente consideradas no 

texto como possíveis moduladoras do "continuum". corresponderam a 

expectativa ap6s verificaçio dos rasultados, j~-que b Gr~fico 7 

mostra claramente que os cànceitos a elas relacionados tendem ora 

para um ora para outro extremo. Ou seja, aparecem ao mesmo tempo 

as noç6es de rotina e de emerg~ncia, de busca de_novos elementos 

e de definiçio clara de objetoJ .e inclusiv~ contemplada a neces

sidade de alocaçio de recursos, de maneira pouco precisa ("Indepen 

dem de Onus"l. 

Em s!ntese •. feita esta discussio. tem-se claro que se 

vai trabalhar. como decisSes importantes em hospitais, aquelas 

(155) SIMON, H.A. Comportamento Administrativo. p.8. 
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consideradas pelos te6~icos como estratigicas. nao program~das cu 

ae alto risco. Esta parte especí~ica da pesquisa demonstrou que. 

exceto por um dos rgspondentes (que definiu! como objeto das deci 

sSes - de rotina - tomadas em hospitais. "Problemas de Etica") • 

nas unidades hospitalares estudadas as decisSes aceitam o mesmo· ti 

p~ de abordagem que n~s empresas· de modo geral (156). Cisto .se 

observa. principalmente. quando s~ trata as decisSes"impo~tantes~ 

apesar de se ter sempre levado em conta a percepçio dos indivíduos 

q~e compSem a amostra. ji descritos como constand~ em 91.90% dos 

casos. de profissionais da irea. da sa~del: 

A veri~icaçio de sobre que areas recaem a~· "decisSes im 

portantes" nas unidades hospitalares consideradas.; mostra. em_ pri

meiro lugar que. de dez ~grupamentos. quatro nio apresenta~ de fo~ 

ma alguma. a especificidade da irea de sa~de. Enquadram-se aí o 

primeiro lugar ("Política de Recursos Humanos"). o terceiro ("Re

formas de Area Física"). o quarto ("RBorganizaçio da Estrutura A~ 

ministrativa") e o oitavo ("Mudanças de Atitudes".). como se ·pode 

verificar no Grifico 9. Retomando. agora. como missSes das unida 

des hospitalares "Assist~ncia. Ensino. Pesquisa e Desenvolvimento 

de Tecnologia" (Ver Grifico 4). vê-se que elas também aparecem co~ 

templadas nos grandes grupos. sendo que "Assistência" aparece tres 

vez~s ("Reorganizaçio Assistencial. da Sistemitica de Assistência 

e Alteraçio da Filosofia Assistencial"). No entanto~ hi que se 

voltar a ,questionar a especificidade. uma vez ~ue "Pesquisa e Tec

n6logia" representam uma denominaçio ji incorporada·~ area_empre

sarial (1571. Quanto ao ."Ensino". também i realizado em todo ti

po de Instituiçio. 
. 

(156) DELBECQ, conforme citado por JOHNSON, A.C. & SCHULZ em Administração de 
Hospitais, i pigina 64, ainda define tres tipos de processo possiveis: 
1) a tomada de decisÕes de rotina (onde o grupo esti de acordo ·.sobre 

met~s, existem os meios, os objetivos são compartilhados e os mem
bros, por sua vez, são homogêneos; 

2) a tomada de decisões criativas (onde, se hã acordo 9f>bre metas, nao 
necessariamente os meios são definidos); e 

3) a tomada de decisÕes negociadas (onde se busca o compromisso, posto 
que o grupo pode discordar em todas as variáveis). 

(1~7) A noção de "P & D" ê citada tanto em obras que tratam de Tecnologia (ver 
RATTNER, H. Estudos do Futuro: introdução i Antecipação TecnolÕgica e 

Social. Rio de Janeiro, Fundaçao GetÚlio Vargas, 1979), quanto em li
. vros de Administração (como CHIAVENATTO, I. Administração de Empresas 

uma Abordagem Contingencial). 
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Tentando, agora, aferir at~ que ponto as ~reas dBfinidas 

.s.ao coerentes com os conceitos de decisão importante oferecido~ .p~ 

los entrevistados, verifica-se que.~ noção de "mudança" (implíci

ta ou e~pl!cital est~ presente nos dez agrupamentos a que se che~ 

gou. Não parecem, porém, ~ontempladas nem a questão da "Ampla Pa.E, 

ticipação" nem a de "Estudos Preliminares", com grande frequincia, 

seg-undo a descrição do processo (Gráficos 15,16e 1/). O .,risco", a "in

certeza" e até a "dificuldade em sB obter iilforma~ão" para a toma 

da de decisão parecem ausentes das decisões citadas, especialmen

te se for verificado o Gráfico 16, que sara melhor discutidoadian 

te. Talvez por isso, um dos entrevistados preferiu não citar de-
. . 

rtisões importantes e outro, buscando coerincia com sua dBfinição 

(sic), s6 citou uma. Por outro lado, pode ser mais correto inter 

pretar estes resultados com base no nível basicamente ?rganizaci~ 

nal ou técnico dos entrevistados, conforme discutido no Cap!~ulo 

III, item 2.2.2. e na tendincia, muito oatural~ de se.Bsquecer a 

organização como um todo para concentrarnfoco de atenção na sua 

própria área de atividade. perdendo a dimensão de análise, embora 

o questionário estivesse alerta~do para a possibilidade de tal 

fato vir a ocorrer. Além disso, não foi dito aos entrevistados 

"não tomadores de decisão" que eles eram vistos desta forma. As

~im, pode ser que alguns destes individuas tenham querido mo~trar 

as decis5es por eles tomadas, conscientes da fato de ser esta pe~ 

quisa voltada para "pr9cesso decisório". 

A maioria das decisões citadas parece mais voltada para 

a c o r r e ç ã a de e r r o s a u e 1 i m i na ç ã a d e r i s c a s da q u e p r a p r i a m e n te i~ 

trodutaré de novas rumo~. Par exemplo, se uma das· instituições 

criou, de fato, uma nova estrutura organizacional - ~ara a n!~el 

de cúpula - outra, da mesma categoria, voltou atrás numa inovação 

de desenho de organização (158), para sanar a que conside~~va uma 

falha devida ao elemento humano: ou seja, desistindo de investir 

na preparação d~ recursos humanas para adequá-las ~ mudança (sicl, 

pr~feriu abandonar a risca do desconhecida e retornar a uma situa 

ção mais tradicional, de efici~ncia.-provada (se n~o ~·a mais ade-

MACHLINE, C.; BATES, A.M. & SILVA, L.F.V.da.· Uma Nova Forma de Organi
zação Hospitalar. Revista de Administração de Empresas. São Paulo, 21 
(4): 7-19, 1981. 

NEUHAUSER, D. The Hospital as a Matrix Organization. 
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qu~da. pelo menos i universalmente empre~ada) (159). Mesmo a deci 

~io chamada »Mudança em Tecnologia" foi tomada em funçio de cum

~rir um novo regUlamento para hospitais. 

Est~ explícito como "nDta» no Gr~fico 9 que "Reorganiz~ 

çio de Assist~ncia» pode ser ilustrada por implantaçio de um novo 

prontuirio; »Alteraçio na Sistemitica de Assist~ncia» equivale a 

aumento de produçio e "Alteraçio na Filosofia de Assist~ncia" po

de ser exemplificada por introduçio de atividades preventivas. Ne 

nh~ma des~as medidés. se implantada. requer alto investimento; p~ 

1~ contririo. duas delas pressupoem maior retorno financeiro. Se~ 
.. 

d~vida. "Otimizaçio Administrativa" e uma das miss6es ~legadas p~ 

ra as unidades hospitalares e~fudadas. ma~ a finalidade Gltima do 

hospital ainda i. segundo os pr6prios entrevistados. assistencial. 

Uma das vezes em que a otimizaçio foi alegada. veio realmente ju~ 

to com a noç~o d~ que o retorno financetro i quem per~ite q~e-pa

cientes nio pagantes sejam atendidos. Cabe per~untar ati que po~ 

to i~to esti na mente dos respondente~ ·a das alçadas onde se toma 

as decis6es. Exceto onde se fala em filosofia assistencial.as~a! 

teraç6es parecem visar mais efic{~ncié. o que acaba caracterizan

do ger~ncia de nível operacional. centrada em atividades e/ou ta-

refas. Me~mo a decisio de introduzir "Medicina Preventiva" pode 

ser questionada. quanto a se e voitada para efic~cia ou se para 

efetividade, se vai influir de fato nos resultados da organização 

e se i. realmente. estratigica (ver Figura 1). 

»Reformas· de Area Física". dependendo de seu vulto. po

dem ser grandes consumidoras de recursos financeirós (fator cus

to). Tentando, pari~ ve~ificar o que se colocou nesta categor~a. 

encontra-se sempre presente a questão de aprimorar processos. se~ 

do apenas uma ou outra vez lembrado o resultado. Assim hi. desde 

r e f o r ma s d e e s t r u t u r a s c o r r á f da? p o r c u p i n s ( s i c ) - o u s e j a • a n e -

cessidade era tão imperiosa que a decisão seria tomada de qual-

quer maneira - ati remodelação de ~reas visando diretamente a as

sistência. para permitir a realização de mais proced't"mentos, de 

forma rilais·'adeqúada (sendo".que,·,:na.;caso, a decisão foi tomada mas 

a reforma interrompida. por f~lta de verbas). Houve ati casos em 

(159) STARKWEATHER, D.B. The Rationale for Descentralization in Large Hospitals~ 
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que a decis~o, finalmente enquadrada em "Alteraç~o da Sistem~tica 

de Assist~ncia", passava pela reforma de ~rea física como meio. 

No entanto, a própria alteração da sistem~tica também apareceu co 

mo meio, pois o objetivo que se visava era outro (este tipo de da 

do era ·obtido sempre em perguntas que não aquela aqui discuiida ou 

em conversas informais). 

Inferir .que a percepçao cohceitual dos profissionais ~m. 

que se aplicou o question~rio desaparece quando se faz re~erincia 

~ pr~tica é arriscado. Pa~ece mai~ adequado se ficar com o crité 

~ia, muito m~is plausí~el, de que os níveis de impbrt~ncia sao 

vistos de maneira diferente quando se trabalha de forma abstratá 

e quando se resvala na atuação, j~ que auto-defesa (auto-promoção?) 

e um instinto b~sico de cada pessoa. Tod~s as decis6es "importa~ 

·tes" citadas foram ~mplament~ explicadas, se não justificadas, p~ 

los respondentes. Realmente. foi mais frente as definiç6es dos 

teóricos da ~rea que se conseguiu fundamentar as críticas acima. 

Outra explicaçãd possível é a de que, devido ~ existên-. 
cia de solicitação para que fossem consider~das as decis6es rdti

neiras e eventuais, além das importantes - e apesar dos conceitos 

de decisão importante,.forn~cidos pelos entrevistados~estarem com

patíveis com a te6ria -. na explicitação das decis6e~. alg~ns dos 

respondentes podem ter sido levados a pensar e~ decis6es "não ro-

·tineiras" e "não eventuais tendendo a rotineiras", considerando o . 
fator freq~incia como vari~vel de interpretação da pergunta. Afi 

nal, é fato que a maioria das decis6es citadas não é tomada todo 

dia. Finalm~nte, pode-se voltar ~s atividades alegadas no Gr~fi

co 5 .e j~ analisadas: ds TO considerados neste trabalho não refe 

rem "Decidir". Assim, a ilação direta que pode ser feita e que 

realmente as decis6es importantes transcendem o nível dos entrevis· 

tados desta pesquisa, uma vez que sempre h~ pelo menos um escalão 
. ' 

acima deles. O fato de os tomadores de d~cisão "Planejarem, Con-

trolarem e Obedecerem o Conselho", principalme~te, reforça esta 

hipótese. _ 

Sem que fosse esta a primei~a intenção do "Referenci~l 

Em~ftico", este acaba aparecendo aqui como mais uma .forma de jus

tificar as decis6es "importantes", pois negar a relevãncia d~s 



"racionalidades" oferecidas aos entrevistados seria pouco coeren-

te (160). E interessante notar que dos dezessete itens explicit~ 

dos como possíveis "racionalidades". seis est~o contemplados en

tre as nove missões alegadas nas InstituiçÕes (Gráficos 4 e 10) 

Isto e um argumento de comprovaç~o. tanto da adequaç~o do "Referen 

cial Empírico" quando da coerencia das missões. 

De qualquer maneira. as decisões tomadas respondem. se 

gundo os entrevistados alegaram para cada caso. a "racionalidades" 

que tampouco mostram grande especific-idade com a área de saúde ou 

com atividades assistenciais. "Integraç~o Interna", "Recursos Fi 

nanceiros". "PolÍtica de Recursos Humanos" e "Resoluç~o de Confl! 

tos". por exemplo (as quatro mais escolhidas da lista oferecida). 

s~o. ao mesmo tempo. meios fundamentais para o andamento de qual-

quer organizaç~o e tópicos de discuss~o em livros e textos de Ad-

ministraç~o (161) SÓ nao se pode aplicar o mesmo raciocínio. to 

(l6Q) Retornando ã questão levantada pelo "Referencial EmpÍrico", pode-se cita r 
os resultados de uma pesquisa realizada pela AUPHA (Association of Uni
versity Programs in Health Administration), onde foram analisadas 14 
área de decisão em hospitais, citada em JOHNSON & SCHULZ. Administração 
de Hospitais .. p.l55. As áreas em questão foram: financiamento (ou .re
cursos financeiros), relaçÕes com o corpo clÍnico (integração interna?), 
planta fÍsica e construçÕes (reformas de área física), equipamentos,pres 
tação de serviços de saúde (processos de assistência), agências externas 
(integração com outras empresas), controle de qualidade e avaliação (sa
tisfação de pessoal e da clientela), conselho de administração (obediên
cia a ordem superior), aspectos legais (obediência à legislação),progra 
mas educacionais (ensino), serviços compartilhados (integração com ou= 
tras empresas) e programas de pesquisa (desenvolvimento de tecnologia) . 
Verifica-se que esta lista guarda estreita relação com os Gráficos 9 e 
10. É ponto de diferença a ênfase acentuada no ambiente externo (ver Ta 
belas 4 e 5). 

(161) NADLER, D.A.; HACKMAN, J.R. & LAWLER III, E.E. Managing Organizational 
Behavior. Boston, Little Brown & Co., 1979. p.20l-l8. 

SIMON, H.A. A Psicologia das DecisÕes Administrativas. In: 
Comportamento Administrativo. p.26l-78. 

ARGYRIS, C. The Impact of Formal Organizations upon the Individuals.In: 
i PUGH, D.S. (editor). Organization Theory. p.26l-78. 

Os tres autores acima fazem menção à "Integração Interna", enquanto "Re
cursos"são trabalhados por: 

CHIAVENATTO, I. Administração de Empresas: uma AQordagem Gontingencial. 
p.54-60. 

MINTZBERG, H. The Nature of ~anagerial Work. p.85-90. 
MATOS, R.de A. O Desenvolvimento de Recursos Humanos na Administração PÚ 

blica - do Hodelo Burocrático ao Modelo Democrático. Revista de Admi-
nistração PÚblica. Rio de Janeiro, ~(3): 4-24, 1982. 

Finalmente, 'tonflito~'são estudados por: 

HAGE, H. Theories of Organization. p.328-49. 
NADLER, D.A.; _HACKMAN, J.R. & LAWLER III, E.E. Managing Organizational 

Behavior. p.222-38. 
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mando todas as dezessete alternativas explicitadas (e até o que 

foi mencionado em "outras", exceto "Assistência à Saúde"), em re

laç~o a "Processos de Assistência". 

-Este comentário se torna relevante a medida que o "Refe 

rencial EmpÍrico" foi obtido junto a pessoas de nfvel de assesso

ria em hospitais (foram entrevistados, n~o de forma sistematizada, 

médicos. enfermeiros, advogados, administradores, assistentes· so

ciais, arquhtetos e outros). 

-Verificando, a guisa de exemplo, o que se entende por 

"Recursos Humanos" em unidades hospitalares, pode-se passar pelos 

conceitos de necessidade, disponibilidade e utilizaç~o (162); p~ 

la noç~o de adaptaç~o e pela interaç~o de diferentes áreas profis 

sionais (163); pela análise de cargos e de perfis prófissionais 

(164) e por todos os problemas que norteiam a análise da 

da Administraç~o de Recursos Humanos em geral. 

quest~o 

"Recursos Financeiros", que chegaram a ser negados por 

um dos entrevistados como "racionalidade", podem ser definidos em 

hospitais como área de coordenaç~o de esforços para planejare·co~ 

trolar seus lucros, passando pelo conhecimento de toda a ihstitui 

ç~o (165) e, talvez por isto, sejam considerados mais 

neste tipo de organizaç~o que em outros (166). 

complexos 

Estas duas areas sao suficientespara demonstrar que um 

hospital pode ser, quer se queira quer não, considerado como uma 

empresa. O mesmo tipo de abordagem é utilizável para "Desenvolv~ 

menta e Incorporação de Tecnologia e Equipamentos". como um grupo 

visto entre as miss5es, para "Integração com outras Empre~~s (sen 

do qualquer organizaç~o prestadora de serviços considerada um sis 

(162) DUTRA, V.de O. Recursos Humanos. In: GONÇALVES, E.L. (coordenador). O 
Hospital e a Visão Administrativa Contemporânea. p.71-4. 

(163) MARCO~~ES, R.C. O Comportamento Administrativo nas OrganizaçÕes ·Hospi
talares. p.39-65. 

(164) KOVNER, A.R. The Hospital Administrator. In: KOVNER, A.R. & NEUHAUSER, 
D. Health Services Management. p.92-4. 

(165) GONÇALEZ, J. Recursos Financeiros. In: GONÇALVES, E.L. (coordenador) .. 
O Hospital e a Visão Administrativa Contemporânea. p.l5 . 

(166) KOVNER, A.R. & NEUHAUSER, D. Commentary. In: 
ces Mariagement. ~.22 

------. Health Servi-
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tema aberto), Prestigio da Organização (entendido como responsa-

vel por uma imagem) e consequent~ Satis~ação da Clientela" etc. 

Assim,-- talvez fosse -viável distinguir as "raciona lida-

des" citadas em quatro grandes grupos. conforme a Figura 2: 

FIGURA 2 - Visão do Hospital. segundo as "racionalidades" citadas como subja
centes ~s decis6es "importantes" tomadas nas unidades hospitalares 
consideradas 

I 
RECURSOS ----------> PRODUTOS 

AMBIENTE INTERNO 

AMBIENTE EXTERNO 

Analisando os quatro grupos. tem-se dentro de ambiente 

interno mais de 30% das respostas totais (167). Ambiente externo 

e recursos -se equivalem. em termos de frequência de citação. atin-

gindo cerca de 25% cada (168). Os produtos respondem pelos 20% 

restantes (169). Corrobora-se a noçao de maior ênfase em efi-

ciência que em eficácia. apontada atrás. Isto permite que se en-

tenda as decis6es tomadas. uma vez que se verificou que a maioria 

delas era voltada para o ambiente interno. e, mais, para corrigi-lo. 

Interessante de se observar é como o modelo de hospital é visto~ 

.cada Instituição. como mostra a Tabela 4. 

(167) 

f 

Considerou-se ambiente interno: 
trativos, manutenÇ~;-d;-"~t~t~s 
centralização, conscientização, 
flitos e informação. -

integração interna, processos adminis
quo", obediência a ordem superior, des
satisfação de pessoal, resolução de co~ 

(168) Correspondem a ambiente externo: obediência à legislação, sobrevivên-
cia da o~ganizaÇ~;:-p;e~tigi;-da organização, satisfação da clientela e 
integraçao com outras empresas; a recursos: recursos financeiros, re
cursos humanos, incorporação de tecn;l;gia-e equipamentos. 

(169) Quando se menciona EE~~~!:~~ as "racionalidades" consideradas.são: de
senvolvimento de tecnologia, processos de assistência, ensino e assis
tência à saÚde. 
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Tabela 4 - Oistribuiç~o das grandes ~reas de "racionalidades" inerentes ~s de 
cisões "importantes" tomadas nos hospitais, por unidade hospitalar 
considerada 

HC1 

HC2 

HC3 

HP1 

HP2 

T O T A L 

RECURSOS 

24% 

::15% 

21% 

32% 

3_3% 

25% 

AMBIENTE 
INTERNO 

35% 

41% 

34% 

20% 

26% 

31% 

A.MBIENTE 
EXTERNO 

29% 

18% 

23% 

23% 

22% 

24% 

PRODUTOS TOTAL 

'l2% 100% 

26% 100% 

22% 100% 

25% 100% 

19% 100% 

20% 100% 

A p a r t i r da í tem- s e c l a r o q u e· o s I rí s ti t u to s do H C - e s -

tatai~ e, portanto, dentro da estrutura burocr~tica inerente a es 

te tipo de serviço - privilegiam as questões referentes a ambien

te interno, quando tentam justificar as decisÕes aí tomadas (e 

chama a atenç~o o fato de o HC2, a estrutura dita inovadora, ma-

tricial, as privilegia mais que todos; justifica-se, no entanto, 

este achado, lembrando os problemas encontrados para o funciohame~ 

to desta estrutura)~ Os Hospitais Privados enfatizam o que diz 

respeito aos recursos. 
~ 

Os produtos, por sua vez. -sao a -~ grande 

~rea menos citada em duas unidades. uma pÚblica e uma privada.Co~ 

tinua-se, ent~o. com as mesmas hipóteses anteriores, pois até mes 

mo para os TO considerados em separado o ambiente interno e mais 

citado (com 28% das menções, enquanto produtos seguem com 27%, re 

cursos com 25% e ambiente externo com 20%). 

Pode-se incorporar r 
al mais uma variável de análise,apr~ 

sentada em funç~o do Gráfico 14, onde se volta a perguntar, de 

forma genérica - e, portanto, mais distanciada da realidade- quais 

·as "racionalidades" prevalentes nas mesmas InstituiçÕes. 

das respostas obtidas, lembrando que esta pergunta era 

A partir 

dirigida 

apenas aos TO, obteve-se ent~o uma concentraç~o maior, no total , 

na área de produtos, sendo a área menos privilegiada a de ambien

te interno. como mostra a Tabela 5. 
- ----' 
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Tabela 5 - Oistribuiç~o das grandes ~reas de "racionalidades" inerentes ao 
processo decisório do hospital, por unidade hospitalar considerada 

HC1 

HC2 

HC3 

HP1 

HP2 

T O T A L 

RECURSOS 

40% 

20% 

40% 

20% 

29% 

AMBIENTE 
INTERNO 

25% 

20% 

20% 

12% 

AMBIENTE 
EXTERNO 

20% 

40% 

40% 

21% 

PRODUTOS TOTAL 

75% 100% 

60% 100% 

40% 100% 

20% 100% 

20% 100% 

38% 100% 

Frente à evidência de que neste caso os Institutos do 

HC concentram o maior número de suas mençoes na ~rea de produtos 

e os Hospitais Privados passam a enfatizar o ambiente externo,vem 

a tentação de se argumentar a favor da mudança de visão sobre a 

importância, quando se deixa a dimensão do real e se passa a disc~ 

tir de maneira abstrata. Afinal, mais de acordo com as visões de 

importância ou de impacto ambiental, ônus e até incerteza (atinen 

tes às decisões de alto risco) est~ a concepção do "Desenvolvimen-

to de Tecnologia" como carro-chefe para justificativa das de c i-

soes. 

Tentando agora aproximar os achados da pesquisa do Refe 

rencial Teórico, dever-se-ia verificar em que tipo de "racionali-

dade" de decis~o, conforme definidas por Simon, se encaixa esta 

Aparentemente, as noções de "consciente e deliberadame~ 

te" racionais são as mais pertinentes, uma vez que o senso do"co~ 

·reto" não é sequer procurado, os 6bjetivos da organização sã~mai~ 

considerados nos niveis téoricos e os objetivos individuBis ~tam-

pouco foram alegados. ~ fato, ainda, que so se trabalhou de for-

ma explicita a racionalidade instrumental. Portanto, os-tomport~ 

mentes n~o racionais~_que sem dúvida permearam as diferenças ob

servadas nos pares de Gr~ficos 8 e 9, 10 e 14 e nas Tabelas 4 e,5, 

só podem ser discutidos, como ocorreu até o momento, no ca~po das 

inf~rências. 
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Num esforço de síntese, verifica-se· que, nas perguntas 

que permitem respostas conceituais, os entrevistados se mantém num 

n!vel de coer~ncia qom os conceitos te6ricos de Administraç~o. 

Quando se reportam ~s atividades efetivamente· desenvolvidas, seu 

n!vel de análise se vê alterado. De qualquer maneira, decisões 

»importantes» e "racionalidades» prevalentes nos hospitais consi

derados s~o muito semelhantes an que se verifica, de acordo com a 

teoria, na área de empresas. Cabe repetir a sugest~o de, em ou-

Ytro trabalho, ser considerado o nfvel de »[onselho~da Vnidade",p~ 

ra verificar se esta alçada, finalmente, se preocupa com o n{vel 

estratégico ou permanece a n{vel institucional. Ainda, se a Últi 

ma hipótese for real, pode-se tentar verificar, de fato, a quem 

compete as decisÕes importantes. Qualquef resposta a este n{vel 

é prematura, mas o ambiente externo n~o chegou a ser considerado, 

até este momento. 

Uma Última ~ecis~ou deve ser lembrada, embora nao tenha 

aparecido nas tabelas: a dos hospitais privados que n~o receberam 

o en:t-revi.'~stador~ alegando :ou ·que-·este· t·i~po ··de p'esquisa n~o era al{ 

realizado ou que n~o se tinha a permiss~o de abrir as portas da 

instituiç~o (estes fatos foram referidos na Metodologia, onde se 

alertou para uma discuss~o posterior). 

Mais uma vez, no segun9o caso apontado, ve-se que o TO 

~rocurado, apesar de potencialmente investido de poder de ".execu

ç~o~, afirmou n~o ter poder de colocar a unidade em contato com 

um agente externo, mostrando, ao mesmo tempo, que sua atividade 

nao era estratégica e que a manutenç~o do ambiente interno era uma 

das grandes preocupações por ele sentidas. 

Já quando foi alegado o »n~o hábito», viu-se o medo de 

mLdança, voltando ~ defesa do »status quo". como »racionalidade" 

prevalente e ~ desconsideração do ambiente externo, como eventual 

fornecedor de novos insumos. 

Em ambos os casos e reforçada a noçao, já apontada an

teriormente, de Administraç~o como area n~o prioritária no campo 

hospitalar, apesar de todas as sugestões em contrário levantadas 

pela pesquisa. Foi verificado que_ um dos hospitais em pauta, pa-
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ra uma pesquisa sobre incorporação de tecnologia (170), nao tinha 

sido tão taxativo em sua negativa, tendo recebido o investigador. 

Neste ponto da análise ainda vale um reparo quanto ao 

que vem sendo objeto de discussão. Assim, par e c eu oportuno , _c f r e~ 

te à amostra qualitativa considerada, ao invés de. justificar os n~ 

meros encontrados por categoria (ver Apresentação dos Resultados) 

- o que implicaria provavelmente um estudo sobre crenças e "Valo

res dos discursos dos diferentes profissionais considerados - ve-

rificar o que significam, para a compreensão do processo decisÓ-

rio, as respostas dos entrevistados, neste ponto do trabalho já 

claramente definidos como nível de cGpula "executiva". 

Ao analisar o que se obtém como respostas para as per-

guntas referentes ao acesso dos entrevistados aos cargos que ocu-

pam, seus superiores hierárquicos e aos responsáveis pela tomada 

de decis6es importantes, tem-se uma descrição da alçada superior 

das unidades hospitalares. Nos Gráficos, 11, 12 e 13 vê-se Dire-

tor Executivo (o TO), Conselho da Unidade e nível extra -unidade 

(definidos como Superintendência e Conselho Deliberativo do HC) 

sempre citados·. Os níveis de "assessoria", os professores titula 

res ou diretoria clínica, grupos profissionais (médicos e enfer-

meiros) e outros níveis internos à~ unidades, sem maiores especi

ficações, também aparecem, porem com menor frequência. 

Na descrição dos resultados sugeriu-se a existência de 

coalizões dominantes mas, antes de discutí-las, vai-se tentar tra 

balhar a questão do poder, conforme desenvolvida no Referencial 

Teórico, inerente a esta noção. AfinaL a existência de coalizÕes 

mais ou menos fixas por localização na estrutura - no caso a 

vel desta cGpula estudada - pode fornecer alguma legitimidade ao 

poder aí encontrado. ~ Óbvio que o prisma de análise, no caso, e 

o de relação, uma vez que se viu que o controle dos recursos es-

tratégicos não se localiza nos níveis hierárquicos considerados 

(170) OLIVEIRA, F.J.D.de. Inovação TecnolÓgica em Contextos Hospitalares: In
trodução de Tomografia Computorizada em Hospitais Paulistanos. (Disser 
taçao de Mestrado apresentada a EAESP/FGV), 1981. 
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neste trabalho. De qual~uer maneira, ver-se-~ que as dsciscies con 

sideradas importantes s~o implantadas, nem sempre por conseM~o;is 

to reforça a detecç;a, entri os 6omponentes d~ amostra, de fobos 

de poder. N~o se chegou; no entanto, a conseguir verificar sua 

capacidade ou nao de. se expandir_ (ver Cap!tuld II, item 1.2.1. 

A indicaç;o ou forma de acesso dos_ respond~nt~s aos seus 

cargos presumia o coMceito de cargos de_ confiança (1711. Realmen 

te, os TO foram se~pre ou indicados ou ratificados e~ seus postos 

pelos Conselhos das U~idades. Estranhamente, nenhu~a indicaç;o 

d~ AAM passou pelos TO. Assim, se tem definido aí um outr~ redu

to de poder (c~mo ~ o caso, ~li~s. nos hospitais em geral~ onde b 

poder ticnico, que deveria crintrabalança~ o poder administrativo, 

usualmente i exercido p~lo agrupa~ento dos midi6os), que depende 

ou do pr6prio AAM ou do respons~vel pela sua inditaç;o (note-se 

que na pesquisa, em dois dos tinco entrevistados, tambim foib ~on 

selho que indicou o AAM, mostrando que o poder se contientra de fa 

to neste n:!vel; outro caso que merecé ·an~lise e o de um profi~ . 
sidnal que aléga ter sido indicado por seus pares, o que, se real, 

s6 tende a reforçar a noçao dri po~er midico). Os AAE parecem ser r 

indicados basicamente pelos profission~is ticnicos da area; 

n:!~ida a definiç;o de classe (um caso), ou i a. partir do 

ou e 

nível 

~intra unidadefl (dois casos), consubstantiado nos ~ntigoé ocupan

tes do cargo._. Assim, IJlais uma vez, vê-se que, embora não de ma

neira t;o cla~a quanto no cas~ midico, a Enfermagem detim uma pa~ 
cela significativa de poder (aqui, pode-se assumir a noção de po

der como "meio circ~lante", discutida no Referencial Te6ricol. 

~ara os AAA ve~ific~-se a presença do TO na indicação, 

Teforçando talvez ~ flcumplicidade" inerente ao poder administrati 

vo. A indicação dos ASS passou por diversos c~minhos. 

A que~tãd de hierarquia e mais delica~a. pois, mesmo se 

·apenas tres dos .dezoito respondentes não tomadoras de decisão sao 

por es±es .i-ndi.ca.dos, ·treze se consideram subordinad~ a eles. Co 

mo o s pro b 1 em as d a :c o nf i a n.ç a e d a d e l e g a ç ã o s ã o , f i n a 1m e n t e , f u n -

(Ül) C..<\..t.fi'OS, A.M. -Repartindo Tarefas e Responsabilidades na Organização: àl
"guns ·nilemas Enfrentados pela Gerência. Revista de Administração PÚ
blica. -Rio.de.Janeiro, 16(2): 32-52,1982. 
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çao um do outro e. j~ que envólvem a participaç~o. retomam a que~ 

t~o de que, se para todos os.funcibnirios a influ~ncia .na tomada 

de decis~o i importante na motivaç~o. tal fato e potencializado 

se for analisado a nível de cúpula (172). 

Uma vez que foi apontada a "conviv~ncia". como lev~ndo 

a "cumplicidade". anteriormentei poder-se-ia áti discutir como e 

por que se cria a "confiança"; .no entanto. como isto n~o i objB

. tive do trabalho em.pauta, v~i-se limitar a an~lise ao que diz re~ 

peito is coaliz5es. Assim~ para Nadler, Hackman e Law~er III, es 

te tipo de agrupamento ~rganizacional se desenvolve ao redor de 

alte~nativas, valores. eventos ou decis5es específicas. Tal naD 

se di. no~ casos analisados. com relaçio is decis5es. Talvez, i~ 

to sim, possa ser considerada a predominância de valores estáveis 

justifica.ndo a permanência das coaliz5es, que. "operate as one form 

of group:. ... ,developing norms and influencing members" (173). Es-

te fato i provado no decor~er deste trabalho, nao necessitando 

agora ser novamente retomado em discuss5es aprofundadas. A que~ 

t~o dos valores ê ainda apontada por Simon, quando alega que os 

critérios básicos de valor empregados para a tom~da de decisões 

s~o escolhidos, pri~eiramente, pelo grupo que cont~ola a organiz~ 

Ç ~o . I n te r e s s a n t e s e r e 1 e v a n te s, p a r a a · c o mp r e e n s ~ o dos r e s u 1 t a -

dos obtidos, são suas colocações de que se o grupo falhar no exer 

cício do poder este será redistribuid6 e de que o grupo "contro

lador" se motiva em grande parte pelos objetivos de "preservação" 

( 17 4) J parecem, portanto, aqui justificadas tanto a· atitude. de 

um dos ~ntrevistados, que alegou entre suas atividades "Manter a 

Situação", quanto a "racionalidade". de se manter o '·'status quo" e 

o ambiente interno como área de concentraç~o de esforços, uma vez 

que a noç~o de grupo "com o poder" não parece merece.r questionamen 

to. 

Ao estudar, agora, a percepç~o dos respondentes sobre 

"quem tom~ as decisões importantes", v~-se que o TO de fato apar~ 

ce como Tomador de Decisões e/ou como participante db processo, 

(172) SCHEIN, E. Organizationa1 Psychology. p.70. 

(173) NADLER, D.A.; HACKMAN, J.R. & LAWLER III, E.E. Managing Organizational 
Behavior. p.224. 

(174) SIMON, H.A .. Comportamento Administrativo. p.124. 
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em 65,20% dos casos. O Conselho aparece, nas mesmas condições, 

eom 41,80% das respostas. Aqui, frente aos outros dados do Grifi 

co 13, bem como usando por basg a discussio ati o momento desen

volvida, pode-se tentar justificar as respo~tas, em primeiro lu

gar, utilizando o questionirio. Assim, como no caso das defini~ 

çoes de decisões importantes, pedidas ap6s a definiçio das ·roti-

neiras e eventuais, pediu-se a i~entificaçio do tomador de 

sões ~importantes" apos a daqueles dos outros dois tipos. 

deci-

Nada mais 6bvio que te~tar associar estes r~sponsiveis 

aos n!veis hierirquicos .conhecidos~ intra organizacionais. Por 

isso~ nio se estranha ~ue o TO, agui, tenha alegado, como irea de 

concentraçio de respostas, serem ele e o Conselho as instincias 

que respondem pelas decisões importantes, apesar de toda a argu

mentaçio ~esenvalvida anteriormente sobre ~ fato de ele nio "Oeci 

dir" e de as de6isões por ele tomadas nio corresponder~m ~s "im

portantes~. Causa, porim, espieis, que o Conselho da Unidade, so 

zinho, tenha sido mencionado apenas por tris AAE e por um AAA. Re 

toma-se, portanto, as hip6teses anteriormente aventadasi de que a 

associação ~ pritica dirige as respostas dos entr_evistados pqra o 

n!vel ~nt~rno ~s unidades onde trabalham. 

De qualquer maneira, nesta discussia parede que a con

clusio ~ais linear a que se chega i a de que falar em cGpula im

plica que se considere o nível de Conselho de Unidade. Caso con

trá~io, há o risca de se trabalhar, como sucedeu, o escalão execu 

tive ~ais elevada. Nas unidades hospitalares co~sideradas, inde

pendente disto, i patente a percepç~o clara dos entrevistados so-

bre, mais uma vez. o conceito de poder de relaçia. Encontra-se qS 

sim que a "cGpula executiva" mais a Conselho_ detim "mais 

que os outros escalÕes. 

2.2 •. 6 - O Processo Oecis6rio 

poder" 

Deve ser, neste.panto, retomado o fato de ~ue o objeti

var do trabalha. ora em discussão era .voltado pa~a o processo d~ 

cis6rio. O que se fez ati a momento, o levantamento da percep~ãa 

dos entrevistados com relação ao ambiente em que se toma as deci

soes e sua definição das mesmas, no entanto. parece pelo menos 
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tão importante quanto os achadbs referentes ao processo propria

mente dito. Primeiro, pnrque encaminha para os resUltados que se 

rio neste item discutidos.J a seguir, pode~se alegar o fato de as 

decisões citadas terem sido diferentes o suficiente para permitir 

dizer que foram nmapeados" processos para todo tipo de decis~o. 

variando das nrotineir.asn às nimportantesn cobrindo todo o "con

tinuum~ de categorias poss!veis, _s~m que se t~nha clciro a que ca

so particular cada resposta ~e refere. Independente destas afir

mações, mas tendo claras as restrições a que se reportam,procede

-se em seguida à an~lise do~ dados. 

O norteador da elaboração dos question~rios foi o mode

lti de Hage {175), conforme j~ citiado. Seguindo esta referincia, 

foi desenhado o mapa minimo de vari~veis a ser investigado, con-

forme se observa nos Gr~ficos 15~ 16 e 17. Este nmapan ~ sistema 

tizado na Figura 3. 

Hage esclarece ainda que seu modelo ·pressupõ~ uma s~rie 

de condiçÕes: as decisões nimportantesn (para ele nde alto ris

con) devem despertar interesse em toda a organização (premissa da 

qual se partiu neste trabalho~ uma vez que os question~rios prop~ 

riham "independente de sua participação no proc~sson) e teBd~m a 

gerar grupos que afetam os r~sultados do proces~o. E esperada tam 

b~m uma busca consider~vel de informações, que induzem a discus

soes. Estas, por sua Vez~ propiciam mais col.eta de dados at~ que 

se feche o circulo. Frente à nova situação, a estabilidade da 

coalizão dominante tende ~ diminuir. Todos estes. passos levam a 

conflitos, que podem ser reduzidos,_ou administrados, por meio de 

discussões e busca de novas informações. Tudo isto, .caso contem~ 

plado, leva à transformação da estrutura de poder, com criação de 

nova coalizãci dominante e, consequentemente, d~·ttajet~ria da toma 

da de decisões dessa categoria. Por outro lado, as decisões di

tas "rotineiras" (para o autor citado "de baixo risco"), tendem a 

institucionalizar a estrutura vigente, pois elas podem ser deleg~ 

das, criando a ilusão de descentralizaç~o de poder d~cis6rio. Na 

realidade, por~m. o controle central ~ mantido. Ali~s. esta ima

gem de aparente descentralização traz à mente a citação de Paulo 

(175) HAGE, J. Theories of Organization. p.109-29. 
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Figura 3 - Oefiniç~o das variivais descritivas do prócesso decis5 

rio 

VARIAVEIS 

1.) Participaç~o 

2) Oelegaç~o 

3) Agentes 

41 Implahtaç~o 

5) Informações 

6) Ouraç~o 

E X P t I C A Ç A O 

- para o~ TO, ~e existe relacionada a deci

soes importantes e como enxergam a dos 

subo r di n ado.s; 

para "assessorias". se j suficiente e sa

tisfat5ria, se decisiva ou opinstiva. se 

por delegaç~o ou por consulta. 

- paré os TO, se delegam a tomada de deci

s~o importante; 

- ~éra· "assessorias",se percebem delegaç~o. 

- em ambos os casbs, se os grupos que ini

ciam o ~recesso e que tomam as decis5es 

~sã·a identificadas coma 
. 
as mesmas ou naa. 

- apenas para as TO, com que frequência ocor 

re. 

- apenas para "assessorias", se sao fidedii 

nas e oportunas para o processo e se exis 

tem a respeito dele. 

- o tempo que leva o processo. 

7) O termo que define - negociaç~o. conflito. b~rganha, consenso, 

o _processo 

8) Pressões 

ordem ~uperior e outros. 

- pressoes a que o processo responde, se in 

ternas ou externas. 

Fonte: HAGE. J. Theories of Organizatian. p-117 (Fig.4.2 modi
ficadaJ. 

Nota: quando n~o se define o question~rio em que foi-incluída a 

pergunta, i porque ela foi explicitamente colocada em um 

deles e implicitamente no outro. 
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ReisVieira, que diz que descentralização "significa mais, acred! 

tar em competência periférica do sistema, do que adotar estruturas 

formais aparentemente descentralizadas. Consiste muita mais em 

tornar mais competentes os pontos mais afastados do centro, amplfa~ 

do suas áreas de atuação através de iniciativas novas... Princi 

_pa lmente, significa defini r e rever co n s tan temente o ponto de equ.!_ 

líbrio entre centralizar e descentralizar, sem esquecer que, se 

de um lado políticas centralistas tendem a favorecer ~adronização 

e aparente eficiência burocr~tica, s6 a deacentralização propicia 

inovação, efetividade e éfic~cia or~anizacional" (176). 

Os achados da pesquisa mostram, claramente, baseados nas 

v~rijveis acima apresentadas que, mais uma vez. os padr6es encon

trados para os proc~ssos estudados aponta~ para decis5es de baixo 

risco. Afinal, a centralização - definida no par~grafo anterior 

como aparentemente moti~ada com vistas ~·eficiência~ se mostr~ 

tarito pel~ percepção dos TO (qúe alegam nãd delegar em quase to-

dos os casos) quanto 

(que em dezessete d~s 

modelo centralizado). 

pelas respostas dos níveis de "asses~orié" 

dezoito respostas possíveis apontam p~ra um . 
Reforça este dado o ~ato de quinze êm de-

zoito as~essores verem um mesmo grupo como respons~ve1 pelo desen 

cadeamento do processo e de dezesseis em dezoito verem um mesmo 

grupo (ou uma mes~a pessoa) como respons~vel pela to~ada de deci

soes. A descrição, por parte dos TO. das deci~6es efetivamente to 

·madas ainda mostra que, se em cinco hospitais tres parecem ver no 

processo a participação de grupos diferentes, todos os cinco refe 

rem a tomada de decisão como centralizada, seja na c~pula sem ou

tras especificações, seja nas suas pr6prias maos. 

Pode-se, ali~s, dizer que houve consistência. quando se 

tenta aproximar as respostas dos dois grupos de entrevistados: a 

centralização do processo parece ser a norma, apesar de as deci

s5es cit~das não corresponder~m aos critéri~s que definem as "de

cisÕes estratégicas". Reforçando, ainda, esta idéia, verifica-se 

que. embora para os dezoito entrevistados "não TO" q~inze tenham 

considerado sua partic~pação "suficiente e satisfat6ria" (sendo 

(176) VIEIRA, P.R. Descentralização e Cobertura de Saúde. Revista ~e Adminis
-tração PÚblica. Rio de Janeiro 11(4): 63-70, 1979. 
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que dezessete dizem se~ el~ entre bpinativa e decisiva), apenas. 

um participa, por delegação,· no processo como um todo (nove part..!_ 

cipam por consulta, um ~ar delegação e consulta no processo glo~ 

bél e s~is por delegação ou consulta em sua ~rea específica). 

A busca de informações p.ara se tomar decisões parece ad.!:: 

quadamente considerada nos dif~rentes hospitais, pai~ os entrevi~ 

tados apontam para sua fidedignidade e oportunidade (embora a men 

suração do fator tem~o nao possa ser devidamente utilizada, j~ 

que os ent~evistados consideraram ~tempo", ~s vezes, o inicio das 

discussões, as vezes, a tramitação do processo pronto), Mais uma 

vez, fterite ao condeito determinante de decisões "de alto risco", 

tem-se a impressão de que ~ão são elas o objeto das respostas aqui 

obtidas. Ainda se observa, inclusive, a central~zação (e triagem) 

das'informaçaes, pois.nove entrevistados alegam receber informa

çõe~ referen~es apenas ~ sua ~rea de trabalho, sete declaram rece 

b~-las relacionadas ao processo em geral e dois se consideram in

suficientemente informados. H~ que se lembrar que est~ em dis

cussão o n!vel da cGpula (m~smo que seja a cGpula ex~dutiva, como 

se aventou atr~s). 

E s t r a n h a me> ·n te ·#' • ; , f r e n te ~ s c o 1 o c a ç õ e s a p r e s e n t a d a s , a s 

dec~sões parecem ser "sempre" implantadas em apenas duas das cin

co unidades visitadas. Causa esp~cie, ainda, o fato de os prece~ 

sos serem descritos com maior frequ~ncia como respondendo ao ~ig; 

nificado da palavra "consenso". "Negociação" aparece quatro vezes 

e "conflito", juntamente com "persuasão" e "barganha", 

apenas em dois dasos. 

aparece 

Ora, se existe consenso, por que nao se implanta as de

cisões? Pór que se centraliza as informaç5es? Ou se est~ falan

do de consenso apenas entre os reais tomadores de decisão ou h~ 

uma ·inconsist~ncia interna nas respostas, levando a um problema no 

que diz respeito ~ interpretação das respostas-. Afinal, esperar-

-se-:ia que "negociação", "barganha" e "persuasão" apãrece_ssem co

mo mecanismos de resolução de "conflitos", que ião inerentes ~ vi 

da da organização. Pode-se tentar, no campo das conjecturas e apos 

t~r analisado mais atr~s a postur~ "tradicional" dos respondentes 

em relação ~ noção de "responsabilidade", compreender os entrevis 
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tados como se enquadrando na linha te~ri6a·de Ád~inistraç~o. que 

nega o conflito como potencial positivo para a vida organizacion<ll 

enquanto propiciador de mudança (177). Negar o conflito signifi

ca, entre outras coisas, defender o "status quo" para manter as 

coalizões e o poder destas. Isto e absolutamente coerente com os 

-achados anteriores, m~smo se o raciocínio estiver eivado de jui

zos de valor. 

Adota-se esta soluç~o. no entanto, principalmente por

que ela induz ao que se encontrou com relaç~o ~s pressões sentidas 

6omo motivadoras•dos processos. Retomando a pouca preocupaç~o v~ 

~ificada "de fato" com o chamado am~iente externo ou a baixa ~re 

q~~~~:- da a~ividades voltadas para fora da organiiaç~o. i perti

nente que nenhum dos entrevistados tenha explicitado "pressõ~s e~ 

ternas".como influência relevante para a tomada de decisões (doze 

dos entrevistados se centraram nas pressões internas e seis . -nao 

distinguem padr~o). Existem autores que dizem que i necess~rio 

algum grau de autonomia para se desenvolver a criatividade ea ino . . 

vaç~o. características da rapidez de resposta ao ambiente. reque

rida pelas decisões estratigicas (178). J~ se repetiu o suficien 

te, ati o momento, a discussio sobre a "n~o autonomia" decis~ria 

dos n!veis considerados para poder ·aqui simplesmente reiterar es

te ponto e justificar, desta forma, as respostas encontradas • 
. , 

Assim, fecha-se a disquss~o do processo dec~s~rio com 

as mesmas ressalvas que a introduziram: foi graças ao conhecimen · 

to da percepç~o que os entre~istados tem sobre suas atividades,so 

bre as Instituições ond~ trabalham e sobre os tipo.de decis~o 

(agregados ~s inst~ncias por elas respons;veisl que se :oonsegúiu 

chegar ~ compreens~o do processo. Quer-se crer, ent~o. que a ar

gumentação contida na Metodologia, visando apresentar a idéia de 

que se iria trabalhar a an~lise calc~da em "pesso~s", em detrimen 

to de uma abord~gem mais estrutural, procede e se vê justificada. 

-
(177) NADLER, D.A.; HACKMAN, J.R. & LAWLER III, E.E. Managing Organizational 

Behavior. p.231-38. 

(178) MOTTA, P.R. Controle Governamental nas Empresas PÚblicas. Revista de 
Administração PÚblica. Rio de Janeiro 16(4): 71-83, 1982. 
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2.2.7 - Decis6es ImQortBntes N~o Tomadas 
----------------~---------------

Partindo da premias~ inicial, de que decis6es nao toma~ 

das tamb~m podem refletir uma "r~diónalidadé", incluiu~se no que~ 

tion~rio uma pergunta que buscava detectar respostas desta linha. 

Obteve-se aqui o mesmo tipo de desnfvel constatado e dis 

cut~do anteriormente (Capitulo III, item 2.2.4), com relaç~o as 

respostas derivadas ~a pr~tica dos respondentese ~quelas que per

mitiam maior. distanciamento da r~alidade. Ou seja, mesmo se as 

granda~ ~reas que as dec~s6es n~o tomadas afetam n~d diferem subs 

tancialmente das que consta~ do Gr~fico 9 (encontra-se, no Gr~fi

co 18 "Políticas de Recursos Humanos", "Alteraç~o na ~ilosofia O~ 

ganiza~ional", "Alteraç~o na Estrutura Administrativa", "Alteraç~o 

em Area F!sica", ''Alteração na Filosofia Assistencial", "Alteração 

na Sistem~tica de Assist~ncia", "Mudança de Atitudes" e "Oefiniç~o 

de Prioridades"; destas, épenas "Alteraçãó na Filosofia Organiz~ 

cional" e "Oefiniç~o de Prióridades" representam aportes nóvosl.o 

objeto das decis6e~ ~ outro. Por exemplo, em relação ~ ~rea fÍsi 

ca, o. motor da decisão era a participação do ambiente externo; a 

mudança esperada na estrutura organizacional implicava redistribui 

ç·ao de poder (sic). Principalmente as ~reas que aparecem . agora 

por p~imeira vez sao notavelmente dirigidas para o desconhecido , 

como ~ o caso para todas as respostas voltadas para a filosofia da 

organizaç~o. que pediam maior autonomia (j~ apontida como fundamen 

tal 'para 'possibilitar a aç~o estrat~gica). "Definição de Priori

dades " • t a m b é m em to d o s o s c a s o s , b u s c a v a a 1 t e r.a ç ã o a n í v e 1 d o p r E_ 

duto da Instituiç~o. com co~otaç~o obviamente n~o voltada ~ Sfi-

ci~ncia. Isto reforça a noç~o de que os administradores entrevis 

tados, até tem expectativas voltadas para o conceito de ger~ncia 

como atividade de inovação, no que diz respeito aos seus papéis; 

se isto n~o aflora na viv~ncia dos respondentes. a causa pode ser 

atribuída ao ambiente, que n~o é favor~vel ao seu desenvolvimento. 

Interessante de ·se observar, aqui. é o fat~ de dois dos 

entrevistados, um TO e um ASS, não terem citado nenhuma decis~o 

importante não tomada. Se o "tempo de Instituição/tempo no ~argo" 

n~o fosse um dado da pesquisa. poder-se-ia pensar em falta de ex

periintia, levando a desconhecimento do ambiente de trabalho. Ou 
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tra hip6te~e, mais plausível para justificar estas respostas, e 

que ambos estio sob inst~ncias que centralizam ou o procsssb dec! 

s6rio ou o fluxo de informações {ou ambos). A centralização im

plica naturalmente a seleção dos rebeptores"da transmissão, nos 

dois casos. E fato que o Conselho, no caso do TO, ~ um decisor 

real, sendo 6rgão forte e deliberativo ho que diz respeito as di-

retrizes e at~ ações realizadas. H~. que se levantar. mais 

vez~ o fator confiança. conforme discutido no Capítulo III, 

2.2.5, mas tambim como processo bi~direcional, funcionando 

possível mot~vador da re~posta. A valida~e deste argumenio 

uma 

item 

como 

na o 

diminui se. transposto para o cciso do ASS~ tambim exposto a uma 

estr~tura .onde o TD (seu superior) trabalha realmente como execu

tor ~as deliberações do Conselho (mais uma vez o controlador da 

unidad~. Para o desenvolvimento desta an~lise utilizou-se o co

nheciment~ pr~vio que se tinha das duas instituiçÕes, j~ que nao 

havia como explicar estas duas respostas apenas pelos dados obti

dos no question~rio. Ji tinha sido aventado que este conhecimen

to existia. em relação às cinco unidades em discussão. em maior ou 

menor grau. Mesmo se esta interpretação acaba. portanto. levando 

implícito o julgamento do autor deste trabalho. i atenuante o fa

to de que ignorar um dado conhecido para manter um rigor de obje

tividade, que nao se pode afirmar esteja sendo mantido na~ fases 
- . . . . . 

anteriores. d~ discussão, pode não ser considerado justific~vel. 

De todo modo, ve-se o sentido de inovaçio e interação 

com o ambiente externo e a preocUpação com efic~cia {se nao com 

efetividade) na lista de alternativas aqui discutidas. Grande pa~ 

te delas parece, então. ~er de fato referente à categoria que se 

procurava ao iniciar este trabalho, ou seja. as decisões "impor-

tantas". Sintom~tico ~. portanto. o reparo de que elas refletem, 

para fins desta an~lise de dados, justamente as "decisões não to

madas". 

Repetir agora todas as premissas que justificam este re 

sultado e que at~ fizeram esperar que se chegasse a ~le, ~eria 

ocioso e pleon~stico. O par~grafo anterior pode at~ ser conside

rado uma síntese do conteúdo de toda a An~lise de Resultados. 



Mais uma vez, sobram alguns questionamentos, ao 

qos dados obtidos com relação à pergunta em pauta. Por 

por que são estas as decis6es nao tomadas que chamaram a 

dos entrevistados? As mudança~ e as atitudes subjacentes 

12S. 

fina 1· 

exemplo, 

atenção 

as al-

t~rnativas oferecidas no caso fogem, e muito, do conteQdo anterior 

das respostas obtidas em outra parte do trabalho. O nível decis6 

rio, potencialm~nte responsivel per estas decis6es, parece trans

dender o n!vel executivo ~a u~idade e at~. eventualmente, a pr~

pria cGpula afeta d~retamente à instituição. RB~istribuição de 

poder, por e~emplo, pode ser considerada co~o um reflexo de mudan 

ça ambiental, tanto enquanto anseio quanto vista como realidade • 

Por outro lado representa uma alteração interna praticamente fora 

de controle, um~ vez que não i ficil determinar, "a priori", como 

se daria o rearranjo implícito frente a esta situação. Seri, en 

tão, o m6vel deste tipo de respcista a necessidade sentida de mu

dança de "status quo"? Ou pode~se talvez compreend~-la à lui do 

desejo de poder? Quem s~be reflita apenas descontentamento e as 

hip6teses anteriores não repre~entam nad~ al~m de conjecturas in

fundadas? 

A pr6pria questão das ~ecis6es nao tomadas"não e um po~ 

to te6rico firmado. Se ji foi dito no R~ferencial Te6rico que em 

grande parte dos assuntos relacionados a ~recesso decis6rios .mais 

se ofe~ece pontos de discussão que conceitos e definiç6es claras, 

a bibliografia, em relação a este ponto espec!ficti, levanta, even 

tualment~. hip6teses, sem apresentar evid~ncias para.comprovi-las. 

Assim, mesmo se neste trabalho foi encontrada antre as ·resp6stas 

uma grande relevãncia a nível de objeto das decis6es "não toma-

das", por um lado se levanta o fato de a amostra ser pequena; por 

outro, vem a restrição di que não se aprofundou a investigação de 

por que eram importantes estas decis6es. Mais uma alegação pode 

ser discutida, a de que se esti talvez considerando as decis6es 

que "os outros" não tomaram. Por que estes ~outros" não as te

riam_tomado também pode estar sendo interpretado por cada um dos 

respondentes à luz de suas "racionalidades individua~s". Estas , 

com certeza, nao são consideradas neste trabalho. Não se tem se-

quer a segurança de estar conseguindo corroborar, ou até negar, a 

teoria. Mostrou-se, talvez, um campo a ser melhor estudado, -como 

aparentemente relevante para a compreensão do processo político de 
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tomada de decisões: qual(isl o(s) mdvel(is) p~ra se tomar/n~o se 

tomar· uma ou outra decisão •. 

Pode-se agora, finalmente, fechar esta an~lisg e tentar 

verifica~ ~ que ponto se chegou na comp~eensão do processo decis6 

.rio em hosRitais. 

2.3 - Restrições 

Antes de tentar fazer qualquer tipo d~ s!ntese ~ conve

niente levantar algumas res.trições do trabalho, fundamentais para 

se tentar compreender, analisar e, eventualmente at~. utilizar os 

dados encontrados: 

- a fidedig~idade dos dados hão foi verificada, porque o objetivo 

do trabalho nã6 pa~sa~a por ela; ~ id~ia inicial sempre se vol 

tdu para obter a percepção dos entrevistados, ainda mais que se 

trabalhou com perguntas abertas, que permitiam aos respondentes 

inserir seu~ pr6prios cdnceitos; 

- a precisão dos dados não i absoluta, uma vez que nas psrguntas 

cujas respostas foram consideradas mais relevantes no decorrer 

deste trabalho houve um reagrupamento dos dados encontrados por 

categorias afins, utilizando - ~ fato - ao m~ximo os termos dos 

entrevistados, mas ~empre passando pelos crit~rios de agrupame~ 

to do entrevistador; 

- a representatividade dos dados ~ limitada, no tempo, no espaço 

e ~o tipo de unidade hospitalar considerada, conforme j~ foi am 

plamente discutido anteriormente; 

a discussão dos dados nao foi total; diversos prismas de an~li 

se teriam sido possíveis (e ainda o são~ ;rente aos dados expo~ 
tos), mas optou-se pelo mais genérico; existe a consci~ncia de 

que se poderia ter trabalhado os diferentes grupos-profissionais 

considerados e ati as instituiçÕes; no entanto, pareceu coe~e~ 

te ampliar ao m~ximo o foco de an~lise, nao o restringindo a 

sub-classes de interpretação; 
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- ~s conclus5es a que se chegou, f~ente aos dados, e tendo sempre 

em mente os objetivos propostos, levam i~plíriito um viis, devi

do i interpretaç~o de respostas subjetivas, nao podem, port~n~ 

to, ser generaliz~das de maneira acr!ticaJ podem, isto sim,ofe 

recer elementos de compreens~~ da realidade de hospitais, prin

cipalmente os complexos, no que diz respeito i tom~da de deci-

soes. 
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CAPfTULO IV 

C O N C L U S Ã O 
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1 - APRESENTAÇAO SUMARIA DO TRABALHO 

Visando chegar a uma síntese dos achados da ~e~quisa de 

campo, voltada ~ an~lise de_ algumas vari~veis consideradas perti

nentes péra a compreens~o do processo decis~rio em hospitais, va

·le a pena retomar alguns dos pontos iniciais deste trabalho~ 

Em primeiro lugar, os objetivos de organismos nacionais 

e 1 n t e rn a c i o n a i s. c o m ·r e 1 a ç ã o a r e s u 1 ta do s s o b r e a s a ú de da p o pu 1 ~ 

ção,vem levando em ~anta a organização dos serv~ços e, consequan

temente, seu processo de ger~ricia, do qual faz parte~ de maneira 

indiscutível, a tomada de decis5es. As caractsr!sticas do prece~ 

so decisório são inclusive sugeridas como ~rea de pesquisa a ~ . 
n~-

vel de~n~lise institucional específica" num documento. conj8nto 

·elaborado pelo Ministirio da Educacão e Cultura, Minist~rioda Sa~ . -
de, Ministirio da Previd~ncia e Assist~n~ia Social e Organização 

Panameficana da Saúde (175). 

A seguir, pode-se.justificar os hospitais como objeto de 
. 

an~lise a partir do momento em que eles representam parte substa~ 

cial dos serviços prestadores de assist~ncia, numa visão de siste 

ma de saúde integrado e con~iderando que, por um lado, i neles que 

se concentra grande parte da atividade assistencial no pais e que, 

por outro, são el~s os grandes consumidores de recursos, financei 

ros, materiais, tecnolÓgicos e humanos, da ~rea da saGde. 

Fazia-se necess~rio, numa fase preliminar, definir alg~ 

mas características que norteassem a escolha dos hospitais a se-

rem e-studados. O Hospital das Clínicas da Faculdade de "Medicina 

da Universidade de São Paulo, como area de ensino inclusive de Ad 

ministração, pareceu um ponto de início adequado. Dentro da es-

trutura desse Complexo Hospitalar seleciono~-se tres r ·Inétitutos 

com características diferentes (a saber, possibilidade de autono

mia financeira em um caso, estrutura organizacional inovador~ em 

outro e representação tradicional da estrutura hospitalar.no ter-

ceiro); para parear com os Institutos do HC, teve-se que partir 

para a busca de Instituiç6es que tivessem nível de -~cafuplSxidade 

(175) ACORDO MEC/MS/MPAS/OPAS. Programa de Investigação em Serviços de SaÚde
PISS - termo de referência. BrasÍlia, 1982. p.45. 
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compatível, na irea p~ivada. Outra caraoterística que se quis~an -. 
ter foi a definiç~o de Instituiç~o "sem finalidade lucrativa", p~ 

ra guardar alguma homogeneidade, ji que o HC, como hospital esta

tal~ necessariamente responde a esta definiç~o. Consubstanciou-sa 

assim, o .objetivo precípuo do trabalho, como "mapeamento e anili-

_se de algu~as variiveis relacionadas ~ tomada de de~is~o em 'tres 

instituiçSes hospitalares pablicas e em tres hospitais ~rivados 

nio lucrativos (toda~ as InstituiçSes potencialmente caracterizi

veis como hospitais complexo~). no Município de S~o Paulo, entre 

o segundo ~amestre de 1982 e o prim~iro de 1983~. Como apenas· 

dois Hospitais Privados aceitaram se submet~r ~ investig~ç~o~ viu 

-se alnda mais restrito o ~mbito da pesquisa. 

fornada de decis~o, aqui considefada como catego~ia seme 

·lhante a pro~cesso decisório, ·apesar de se reconhecer diferenças e~ 

tre as duas expréssSes, ~ um. tema extremêmente amplo~ Por isto, 

era n~cessirio definir quais os aspectos/quais as variiveis rela-

cionadas a este assunto que iriam ser estudadas. Chegou-se, en-

t~o, a um Referencial Teórico que trabalhava conceituaçio de deci . ' 
sao e de processo decisório, categorias de ~ecisio (a partir dés 

quais se determinoú a relev~ncia ·das decisSes ditas estrat~gicasl 

e, como abordagens corr~latas, o poder, a política e a hierarqui~. 

As variiveis que parec~u interessante agregar ao modelo. como in

tervenientes no processo, foram informaçio, ~entralizaçio/delega-

·ç~o/participaçio e ra~ionalidade~ A aplicaçio destes aspectos teó 

ricos ~ irea hospitalar levoú ~ necessidade de se verificar os ob 

jetivos, as formas de organizaçio e os trabalhos anteriores reia

cionados a processo decisório em hospitais, incluindo estudos so

bre a~pectos estruturais e-funcionais. 

O levantamento de dados, necessirio para verificar a 

aplicaçio do Referencial Teórico a prática e, consequentemente,p~ 

ra responder aos objetivos deste trabalho~ ~ativou a identificaçio 

de quem seriam os entrevistados. Retomando a questão das "deci-

sSes éstratégicas", verificou-se que a cúpula das uni-dades hospi

talares consideradas seria o nível a ser buscado~ Foi definido,a 

seguir, o chamado responsável executivo pela unidade como "Toma

do r de O e c i s ã o" ( TO ) • E s te p as sou a s e r v isto c o mo .o prime i r o e 1.§_ 

menta a ser entrevistido; a partir dele seriam detectados outros 
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potenciais participantes do processo. Para garantir alguma espe

çificidade dentro da ~rea de saQde; determinou-se que seria per

guntado ao TO quais eram os responsiveis ~ela Area Midica, pela 

de Enfermagem e pela de Administração, alim·de tentar descobrir a 

existincia ou não de outras assessorias, administrativas ou ticni 

cas. (a partir deste ponto, est~s quatro categorias passaram a 

ser chamadas, respectivamente, par~ fins d~ste trabalho, AAM,AAE, 

AAA e ASS) .. Esta divisão, nftida, em duas catsgdrias '(tom~dor~s 

de decisão e assessoria) levou i ~laboração de dois questionirios; 

a diferença i3ssencial entre os dois se encontra na parte ref.eren

te ao processo decisório. 

Embora possa causar espieis se ~izer que nos question~

rios sobre processo decisório este representa apenas uma parte dos 

mesmds, justifica-se o fato por o pri-teste realizado ter aponta-. 

do. para a necessidade de se colher dados de:identificação do? en

trevistados, bem como de sua percepção sobre as atividades ineren 

tes aos cargos que exercem e is instituiçÕes onde trabalham. A 

percepção foi trabalhada em função de perguntas que permitiam aos 

entrevist~dos contribuir com seus próprios conceitos, frente a 

apbrtes teóricos ou sobre pontos praticamerite em aberto. A par 

disto, pareceu interessante verificar o q"Ue.era considerad_o pelos 

respondentes como decisões importantes (a categorlzação d~ d~ci

sões, pela qual se optou nesta dissertação, foi a de decisões im

portantes, eventuais e rotineiras), para fugir dos conceitos da 

teor1a tradicional utilizados em relação i irea de empresas e pa

ra verifi6ar o comportamento de profissionais, ~uja habilitaç~o em 

Administração era praticamente uma incógnita, frenta a conceitos 

de Administração. 

Um elementa de reforço para o questionirio foi a formu

lação do que se chamou de "Referencial Emptrico". Este foi com

posto a partir de definições de diferentes profissionais en~revi~ 

tados, todos ligados i cidministração de serviços de saGde oUtros 

que os da amostra, sobre o que esti por tris, das deci.sões "impor

tantes" em tnstituições de saQde. A lista, a partir da{ obtid~ , 

foi oferecida, acrescida do item "outras", como opção para o~ re~ 

pendentes situarem as "racionalidades subjacentes" aos processos 

decisórios em suas unidades hospitalares. 
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Lembrando ainda que nao foi cogitada a comparaçao entre 

os difsr~ntes ssrviços nem •ntre as diferentes categorias profis

sionai~ como objetivo deste trabalho, prstende-se agora apresehtar 

um ripido sumiria dos dados obtidos para embasar as conclus5es a 

que se chegou. Deve-se retomar o fato de que, da mesma forma que 

;a percepç~ci dos entrevistados foi contemplada, os resultados fo

ram interpretados de maneira s~bjstiva. 

Assim, no que tange ~ caracterizaçio dos entrevistados, 

obtsve-se ~espostas da vinte e tr•s pessoas, da~·quais cinco eram 

TO (quatro homens e uma mulher), cinco eram AAM (todos ho~ensl 

cinco AAE (todos mulheres), quatro AAA (todos mulheres, sendo tres 

enf.ermeiras ·e uma administradora hospitalar) e quatro ASS ( tres 

homens e uma mulher}~ Chame a atanç;o o fato de um dos Hospitais. 

-Privados ser a Qnica das Instituiç5es consideradas onde n;o havia 

AAA e de s6 haver ASS em dois dos tr~s Ifistitutos do HC consider~ 

do~(sendo doi~ ASS em cada casal. Dos vinte e tres indivíduos da 

amostra s6 tres n;o eram m~dicos ou en~érmeiros (um era adminiatra 

dor hospitalar, um assistente social e um economista), sendo que . 
s6 seis n~o possuiam curso de Administraç~o· Hospitalar. Apenas 

tres entrevistados tinham menos de 35 anos e quatro estavam hi me 

nos de cinco ~nos na instituiç~6 onde trabalhavam. A maior con

centraç~o dé indi~Íduos, em relaç;o a tempo no cargd, i entre 5 e 

10 anos. 

Nas cinco categorias profissionais consideradas encon

trou-se quatorze nomes de cargos diferentes e cinco cargas hori

rias cumpridas, que se distribuiam de maneira desigual pelas cate 

gori~s. 

Quando se aborda o que se considera "Miss;o da Institui 

C~o~, foram citadas com maior frequincia "Assistincia M~dica~."En 

sino", "Pesquisa". "Serviço de Referincia" e "Desenvolvimento de 

Te6nologia". o que retoma, ao mesmo tempo, a partir das tres pri

meiras, a_definição mais usual atualmente erri relaç~a_a hospitais 

e, tomando as duas Qltimas, o acerto na escolha rlas unidades hos--
pitalares da amostra, uma vez que tanto a noçao de · ·"tef~rincia" 

quanto de "desenvolvimehto de tecnologia" são inerentes a hospi

tais complexos. 
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Quando se verifica quais as atividades que os responde~ 

tes al~gam fazer parte das atribuiç8es de seus ·cargos, bb tém- s·e 

tamb~m dados coerentes com aquelas tradicionalm~nte apont~das ~o

mo representando o papel do administtador: "Planejar", '"Coorde

nar", "Decidir" e "Controlar" est~o entre as mais citadas. A aten 

ç~o de um observador pode ser chamada, neste ponto, ~or algumas 

peculiaridades. Em primeiro lugar, a segunda ativid~de·mais cit~ 

.da foi "ter responsabilidade"; aparece tamb~m na lista de respos

tas "manter a situ~ç~o". Em segundo lugar, verificando o que ocoL 

re 'com a atividade "decidir", a constataç~o imediata e surpreende!!_ 

t~ i de que nenhum TO a citou. A te~ceira singularidade, no ca

so, i que s6 se verificou um ~ermo possivelmente voltado para at~ 

vidades externas i unidade (~qi dito "pos~iv~imente" e nao "~egu

ramente"): "ser elemento de ligaç~o". 

Os conceitos te6ricos que os entrevistados ofereceram p~ 

ra as categorias de decis~o consideradas (rotineiras, eventuais e 

importantes) situaram com clareza a pii~eira como respondendo aos . 
mesmos crit~rios que as decis8es definidas tradicionaimente como 

"de baixo risco" ou "programad~s", e a Qltima voltando-se para as 

"n~o programadas", "de alto risco" ou "estratigicas". As "even

tuais" se situaram como de transiç~o. tendendo.ora para um ora p~ 

ra óutro extremo. No entanto, quando se considera ~s decis8es im 

portantes efetivaments~tomadas, obtjm-se respostas que fogem aos 

critirios dos pr6prios entrevistados. respondendo mais i noç~o da~ 

rotineiras. Desta forma, detectou-se decis8es mais v6ltadas para 

os processos internos as organizaç8es. 

As racionalidades - e aí os resultados valem tanto para 

os. profissionis que forneceram os dados para o "Referencial Empí

rico" quanto para os respondentes da pesquisa propriamente ditos·

n~o apontam para especificidades da área de saúde em geral ou da 

hospitalar em partitular (as quatro áreas mais ascolhidas foram 

"Integração Inter ri a " • "R e c t..i r s os F in a n c e i r os " , "P o.l :[ti c a de ~R e c Li r

sos Humanos" e "Resolução de Conflitos"), mas sim paf"'a meios ne

cessários ao andamento de qualquer organizaç~o~ A "Manutenção do 

'status quo'" como racionalidaoe foi citada, sendo que foi também 

incorporada na análise da decisão dos hospitais que n~o acolheram 

a pesquisa em "não acolh~-la". Outro dado relevante a con~iderar. 
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de~ttri desta linha de raciocí~io, e qug o processo em estudo par~ 

ce responder i definiç~o de "con~ciente e deli~eradamente" racio 

nal (ver Capítulo II, item 2.3). 

Os Tomadores de Oecis~c, sempre alegando terem sido in

dicédos para seus cargos {~unos mesmos ratificadosl:pelos Conse

lhos das Unidades~ frequentemente se declaram tamb~m seus subcrdi 

nados hie~irquicos. Os respondentes "n~o TO", em sua grande mai~ 

ri~, al~gam ser subordinados a estes QltimosJ embora isto n~o r~

flita o modo de acesso dos dezoito entrevistados ai considerados a 

s~us cargos. Neste ponto ~specífico, o poder t~cnico parece es

tar sendo contemplado, tanto na pa,rte m~dica quanto na de EnfÉÍrm·a 

. gem. Complementando a percep9~o dos entr~vistados sobre a cQpula 

-~~~-!~stitui~Ses, o TO e o Conselho. s~o apontadcis como os grandes 

responsiveis pel~~ decisSes importantes (sozinhos ou écompanhados 

de outras inst~ncias, internas ou externas i unidade, em cada ca

so) • 

A anilise do proces;o decis6rio, por fim, mostrou um 

processo centralizado (desde seu início at~ a tomada da decis~o 

propriamente dita), para o qualas·infàrmaçóe·s· existentes s~o fide

di~nas e oportunas, cujos resultad~s n~o s~o sempre implantados , 

que pode ser mais frequentemente. definido pela palayra "consenso" 

e que responde basicamente a pressoes .internas. 
) 

O Qltimo item do question~rio, as decis5es ~importantes 

nao tomadas", moatrbu do~s casos onde n~o foram obtidas respostas 

para esta p~rgunta. Nos vinte e um restantes, as decis6es a que 

os entrevistados se referiram, em·sua maior parte, correspondiam 

i percepç~o tB6rica dos mesmos sobre decisSes ~mportantes", consi 

derando desde o objeto da decis~o at~ o impacto por elas eventu~! 

mente provocado, passando pelos f~tores intervenientes db proce~ 

so. 

2 - CONCLUSOES 

Toda a apresentaç~o anterior permite que se cheguea uma 

anilise esquem~tica do comportamento de hospitais complexos no 

que diz respeito à tomada de decis~o. 
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Uma vez qUe os "Objetivos" do trabalho explicitavam que 

Qao se pret~ndia comparar entre si ·os dados encontrados nas dife

rentes Instituiç5es, a partir de respostas obtidas de categbrias 

profissionais distintas, as conclus5es tendér~o a apresentar os 

achados de maneira global. Respondando ~ definiç~o de modelo,va! 

-se deixar de lado al_gumas vari~veis e as exceç6es encontradas(e~ 

pecialmente porque estas representBm geralmente menos de 10% do 

total das respostas gerais, quando aparecem). 

As~im, pode-se dizer que, interpretando o sentido das 

afirmaç6es dos entrevist~dos cóm relaç~o a definiç6es de decis6es 

"importantes" e a "racionalidades" subjacentes a elas, obt~m-se 

uma vis~o do Hospital como empresa. Esta empresa i gerida por 

~rofissionais com formaç~o bisica em Medicina ou Enfermagem, na 

grande maioriô dos casos. Causa alguma .estranheza o fato de, mes 

mo nestas circunstâncias, se sentir núcleos distintos de poder té~ 

nico e administrativo (a estranheza vem do fato de nestes dois 

polos se encontrar elementos das mBsmas profiss6B~ •.. Responde~ 

do, quase que didaticamente, a teoria, estes polos se agrupam co

mo uma c~~liz~o centralizadora de poder visando reduzir, resolv~r . . 

ou eliminar conflitos potenciais. Em consequ~ncia,e ainda de fo~ 

ma coerente com os modelos te6ricos tradi.cionais, estas c~a1iz6es 

tem como característica b~sica a tentativa da preservar seu po

der, fugindo da mudança e voltando grande parte d~ seu tempo e de 

seus esforços para a manutenção do ambiente inter~o. Como este 

tipd de Vis~o é dificilmente aceito por quem o esposa de ~aneira 

inconsciente,aparece uma duplicidade nas resposta~. mostrando uma 

inconsist~ncia inquestion~vel entre os achados referentes-~,atua 

ç~o de fato dos respondentes e aqueles relativos ~s conceituações . 
abstratas. Esta afirmação, talvez pouco delicada, e provada pe-

las respostas a todas as perguntas, como ser~ exposto a seguir. 

Toda vez que se pedia aos entrevistados que trabalhassem 

um conceito sem vinculo imediato com a realidade (e tal s~deu com 

relaç~o ~ missão da instituição, ~s atividades inereAtes ao cargo 

ocupado, ~s decisões rotineiras, event~ais e importantes, ~s "raw 

cionalidades subjacentes", ao processo decis6rio na Institui9âo e 

~s decis6es não tomadas), era f~cil identificar uma sirie de ·refe 

rincias bibliogr~ficas que apoiavam as respo~tas obtidas. Consi-
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derando-se apenas estes aspectas dos question~rios, podia-se ima

ginar estar trabalhando com administradores a nível ·de cQpula de 

qualquer empresa, conhecedores da terminologia administ~ativa em 

geral. At~ no que diz respeito is categori~s de decis~o. quan~o 

se fugiu das denominaç6es tradicionais (de "programadas/n~o pro

gramadas", de "baixo .risco/de alto. risco") se obteve, pa~a deci

s6es importantes e rotineiras, conceitos que permitiam imaginar e~ 

tar trabalhando a nfvel de tbmada de decis~o estrat~gica. Apencis 

uma grandS inconsistincia foi encontrada neste domínio, que permi 
. . -

tiu vislumbrar as conclusSes que se est~ no momentb di~cutindo 

entre as respostas dos elementos aqui considerados como Tomadores 

de Decisão, relativas ao significado de seu cargo, n~o se encbn.:.. 

~~~u nenhuma mençao referente i atividade de "D~cidir" (alegada 

por todas as outras categorias) ou i de "Resolver Prob~emas". Tal 

vez isto ~e d~~a ao fato da os entrevistados dessa categoria per

ceberem q~e nao sao eles os "tomadores reais de decis~o" ou tal

vez porque isto nao lhes pareça·importante o suficiente. 

Estas constataç6es, aliadas is "decis6es importantes"t~ 

madas nas unidades hospitalares consideradas (que. se voltam muito 

mais para a eficiência dos processo institucionais, fugindo, ago~ 

ta, do conceito de decis~o estrat~gica) levam ~ pensar qus a ins

tincia sup~rior interna i unidade - aqui estudada - representa sua 

cúpula executiva e n~o decisória. De fato, as "decis6es impbrta~ 

tes" enquanto relacionadas i atividade pr~tica dos -· ·respdndentes 

eram frequentemente exemplos de decis6e~ rotinizadas; Como houve 

coincidêricias, dentro de cada hospital, com relaçao is citaÇ6es 

das mesm~s decisSes programadas com9 resposta quando se pedia o 

outro tipo, pode-se falar em "cumplicidade", o que reforça ainda 

a noç~o de coalizãoó O mesmo se d~ quando os próprios TO dizem 

que o processo ~ melhor traduzido pela palavra "consens6" e em se 

guida afirmam que nein sempre se obt~m implantaç~o ... Afinal, a no 

ç~o em discuss~o pressupSe a minimiza~ão do conflito e da mudança. 

Oeste modo~ talvez o consenso exista no nível de cúpula (exe~uti-

v a?) ; o conflito só ocor~e nos outros níveis e a tendência ~ n~o 

institucionaliz~-lb, para n~o haver necessidade de grande~ altera 

çoes. 
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A síntese das idéias deste arrazoado pode ser feita a 

partir de uma an~lise mais aprofundada das "racionalid~des" subj~ 

cantes ao processo decisório. Tomando a lista de 

oferecidas ads entrevistados, foi possível dividí-la 

alternativas 

em quatro 

grandes grupos: "produtos" (relacionados aos "outputs" da organi

. z ação , o u s e j a , a s s i s t. ê n c i a m é d i c a , a s s i s t ê n c i a à s a ú de , e n s i no e 

pesquisa), "ambiehte i~terno" ltodas as quest5es referentes a pr~ 

cesses e estilos administrativos internos), "~mbiente externo" (re 

pre•entado pelo prestígio e pela sobrevivência da organização, p~ 

la obediêhóia à legislação~ por rel~cionamento dom outras empre-

sas e outras caracter!sticas .semelhantes) e "Re~ursos" (subdividi -. 
~os am humanos, finanbeiros, tecnológicos e equipamentos). A dis 

crepincia entre o nível do real e o nível conceitual, transparen~ 

te lidS rsGpostas dos entrevistados, pode ser demonstrada pela fig~ 

ra abaixo, onde se mostra as· proporç5es de escolha por grandes gr_!:!; 

p os nos do i .s . n :{ v eis de a_b s tração di s ti n te s c o n s ide r a dos . 

Figura 4 - Distribuição das racionalidades subjacentes ao probesso decisório em 
quatro grandes grupos, segundo alegado frente a decis6es efetivamén
te tomadas (A) e às decisões em geral (8), se,gundo entrevistados das 
cinco unidades hospitalares consideradas~ 
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Esta figura reforça ·a noçio de .que, na pritica, oa res

pondantes tendem a se preocupar com a manutençio do ambiente in~ 

t e r no , em b o r a a 1 e g u em q u e , n o g e r a 1 , a s "r a c i o n a 1 i d ad e s" s e v o 1 t a m 

para os produtos (não se verificou apenas uma alteraçio de ênfa

se, mas a inversio dos primeiros e Gltimos lugares, dependendo das 

circunstâncias da resposta). Inclusive, quando se verifica pru

cessds decis6rios ocorridos, obtim-se a explicitaçio de se estar 

respondendo, basicamente, a pressSes internas ou de não se identi 

jicar o tipo de pressao. Aquelas ditas externas não são explici

tad~s em nenhum momento durante as entrevistas. 

Quanto ao processo decis6rio em si.· nao foi possível m.~ 

pear aquele referente is decisSes importantes, especialmente por

que poucas das decisSes descritas merecem esta clenominaçãci. No 

~~~G~to, ~l~m da caracterização de centralizaçio,.o processo estu 

dado mostra um gr~nde nGmero de instâncias "decis6rias"; aparece, 

portanto, uma tendência i burocratizaçio e i rotinizaÇio das deci 

soes, com consequente diluiçio da sua importância e do impacto 

das eventuais alteraçSes a serem introduzidas. Tal fato ·reforça 

ainda mais as ~firmaçSes anteriores. 

Observa~se, então. que, ~rovavelmente devido i metodolo 

gia empregada, os achados relativos ao processo mais servem p~ra 

corroborar aqueles relacionados i cQpula executiva das -rn~titui
> 

çSes Hospitalares que para o mapeamento das decisSes propriamente 

dito. 

Como subprod~tos deste trabalho ficam algumas indagaç6es 

específicas a respeito do procasso decis6rio em instituiçSes hos

pitalares. O primeiro ponto a ser verificado ~ quais são as·reais 

iMstãncias decis6rias. A percepção dos entrevistados de que ·nao 

são eles os detentores do poder decis6rio, embora não apareça ex

plicitamente na. mainria dos seus comentirios, se reflete com cla

reza tanto na figura acima apresentada quanto na interpretação das 

respostas vistas como um todo. Isto permite pergunt.e,rse é o nível 

formal imediatamente acima da "cGpula executiva" quem resptinde p~ 

la~ decis6es "importantes" nos. hospitais ou se hi ou~ras 'instân

cias. externas, como grupos de pressão, financiadores, produtores 

de recursos humanos. e tecnol6gicos, que acabam sendo os indicado-
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res dos rumos dos processos decisdrios que vao ser finalitados 
I 

dentro das instituiçSes hospitalares. Afinal, uma Admi~istr~ç~o 

pr6-ativa passa pelo conhecimento do ambiante para se poder atuar 

sobre ele. A identificaç~o indiVi~ual dos responsiveis pelos in

sumos ambientais, que v;o levat i tomada de decis;o em hospitais, 

e uma variivel fundamental para se sentir as tend~ntias com as 

quais se vai ter de trabalhar. OBsta forma, pode-se ju~tificar a 

exigincia de cursos de Administraç~o Hospitalar para se ascender 

i cQpula das organizaçSes hospitalares, desde que eles forneçam 

elementos para interpretaç;o do ambiente e n~o apenas instrumen-

tem a racionalidade organizacional. Ou seja, deve caber aos exe-

cutivos aqui considerados a detecçio de quem vai determinar o que 

seri por eles realizado e, ati em cons~qu~ncia, de uma das fontes 

de seu poder. Se nio lhes parecer importcinte, pelo menos as pes

soas que se_prop5em a compre~nder o processo decisdrio em hospi-

tais podem aceitar esta sugestio. 

Este tema, aliis, introduz, diretamente, a indagaçio r~ 

ferente is decisSes nio tomadas. Na compilaçio de bi~liografia , 

·para a realizaç~o deste trabalho, nio se verificou a existência 

de teorias estabelecidas a respeito desta categoria, apenas algu

mas sugestSes d~ que ela poderia ser im~ortante. As respostas o~ 

tidas s~o frontalmente favoriveis a esta opiniio, tanto pela rel~ 

vincia do objeto das decisSes citadas (como a ~redistr~buiçio de 

·poder") quanto pelas ~randes modificaçSes que adviriam se elas ti 

vessem sido tomadas (considerando uma decisão que implicaria a mu 

dança ~a estrutura jurídica da unidade). Seria, portanto, =i~te

ressante aprofundar a investigaçio, voltada para a 'id~htfficação 

de a ~uem caberia cada uma destas decisSes, por que elas não fo

ram tomadas, por que parecem tão importantes para os entrevistados 

que as citam e o que foi feito para contemporizar com esta "n~o to 

mada de decisio". 

Da mesma forma, poderia ser rstomado o processo decis6-

rio em si. Uma possível metodologia de anilise seri• levantar 

nas instincias burocriticas, documentos referentes a um nGmero li 

mitado de decisões, verificar os passos formais que foram cumpr~ 

dos e b~scar, junto aos atores formalmente envolvidas, maneiras de 

reinterpretar o. mesmo processo. Talvez se descobrisse que alg~-

J 
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mas de~isSes estratigicas nem sempre s~o formalizadas. A quest~o 

da Administraçio nas InstituiçSes Aospitalares, conforme i enten

dida nas unidades em apreço, se como meio necessirio para se ati~ 

gir os objetivos, se como elemento de desvi6 de atençio dos reais 

objetivos institucionais, tambim merece ser estudada, pois se ob

servou, nos hospitais .da amostra. tratamento diferente com relaçio 

a ela. 

Alim destes temas de reflexio e partindo da conclusio 

primeira aqui cit~da, de que a capula das organizaçSes estudadas 

representa uma coalizio pujo maior prop6sito i preservar seú po

der, pode-se assumir alguns fatos, como resultado. de um esforço 

de síntese entre a verificaçio das :percepçoes dos respondent~s e 

a teoria referente ao tema em estudo. 

Assim. assumir o processo decis6rio, entre outras coi

sas, como um processo político i perfeitamente cabível. Afinal, 

ele realmente deriva da noçio do possível, conforme ·interpretado 

pelos responsiveis pela tomada de decisio. Isto corrobora a hipó 

tese de que uma anilise objetiva do .processo de d~cisSes est~ati

gicas i extremamente difícil. Considerar os atare~ do processo e, 

portanto, no mínimo desejivel; mais des~jivel ainda i das~obrir 

quem e como distribui os papiis neste palco decis6rio hospitalar 

e quem é o diretor da montagem. Outra abordagem possível i a des 

te processo visto como um jogo, cujas regras s~o definidas "ad 

hoc"· e cujos resultados s~o instiveis, mas cujos prêmios s~o com

pensadoras. Por isso, a equipe que esti ganhando· concorda 6om tu 

do , r e f a z a s r e g r a s e a t i s u s p e n de o j o g o , s e f o r o ·c a s o • O i m

portante é continuar na frente .•• 

"Plus ça change ••. " 

-
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REFERENCIAL EMP!RitG 

RACIONALIDADES SUBJACENTES AO PROCESSO 

DECISCRIO EM HOSPITAIS 

a) Pol!ti~a de Recursos Humanos 

b) Recursos Financeiros 

c) Processos de Assistência 

d) Satisfação de Pessoal 

~1 Integração Interna 

f) Incorporação de Tecnologia 

g) Desenvolvimento de Tecnologia (pesquisa) 

h) Ensino 

i) 

j) 

k) 

1) 

m) 

n) 

o) 

·p) 

q) 

r). 

Processos Administrativos 

Integração com outras Empresas 

Satisfação da 

Equipamentos 

Sobrevivência 

Manutenção ·da 

Obediência a 

Prestígio da 

Resolução de 

Outras 

Clientela 

da Organização 
") 

"Status Quo" 

Legislação 

Orga n i z.açãa 

Conflitos 

~f":::;r 

L'~ .. ~·\' t;L I~~ 
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BIBLIOTECA KARl ·A. · BOEDECKER 
,, 



QUESiiONARIO PARA "TOMADOR DE DECISOES" 

I - IDENTIFICAÇAO 

1) NOME: 

2) IDADE: 

3) FORMAÇAO SUPERIOR 

Em que: 

NAO 0 SIM o 

152. 

4) FORMAÇAO EM ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR NAO O . SIM 0 · 
5) INSTITUIÇAO: 

&) MISSAO DA INSTITUIÇAO: 

7) TEMPO NA INSTITUIÇAO: 

8) CARGO ATUAL: 
--------------~-----------------------------------------

9) O QUE SIGNIFICA O CARGO: 

10J TEMPO NO CARGO: 

11) CARGA HORARIA DIARIA: 

Quantas vezes por semana: 

II- DECISOES IMPORTANTES 

1) Definir decis~o rotineira. eventual e impojtante: 

1 • 

2. 

3. 

2) Entre as decisões tomadas neste hospital. visando, a ·organ.!_ 

zaç~o como um todo.(ist? ~. t~cnica e adminis~rativamentel. 

nos filtimos 12 meses. cite at~ ~ que considera as mais im~ 

portantes ém ordem decrescente (independente de sua parti

cipaç~o na decis~o). Quando fo~ tomada cada uma? 

1 • 
.I 
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2. 

3. 

4 I 

5 • 

3) Coloque cada uma destas decisSes dentro das grandes ~reas 

aba i x o ( c o n s i de r a n do o s a s p e c to s ma i s r e 1 e v a n t e s • q u e mo~ 

tram a racionalidade subjacente a cada uma): 

a) Política de Recursos Humanos 

b) Recursos Financeiios 

c) Processos de Assist~ncia 

d) Satisfação de Pessoal 

e) Integração Interna 

f) IncQrporação de Tecnologia 

gl Desenvolvimento ds Tecnologia (pesquisa) 

h) Ensino 

il Processos Administrativos 

j) Integração com outras Empresas 

k) Satisfaç~o da Clientela 

ll Equipamentos 

ml Sobrevivência da Organização 

n) 

o) 

pJ 

q) 

r) 

Manutenç~o 

Obedi~n.cia 

Prestígio 

Resolução 

Outras 

do 
., 
a 

da 

de 

"Status Quo" 

Legislação 

Organizaç~o 

Co nf li tos 

III - PROCESSO DE TOMADA DE OECISOES 

1) Como chegou ao cargo (quem indicou)? 

2) De quem depende (superiot hier~rquico)? 

-
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3) Quem toma mais fr~quentemente as decisSes importantes? 

4) Dentro do que habitualmente ocorre a n!vel de decis6es 

important~s~ as decis6es tomadas aqui se encaixam com 

maior frequ~ncia em qual das grandes ireas (mixi~o 5)? 

a) P6lítica .de Recursos Humanos 

b) Recursos Financeiros 

c) Processos de Assist~ncia 

d) Satisfaç~o de Pessoal 

e) Integraç~o Interna 

f) Incorporaç~o de Tecnologia 

g) Desenvolvimento de Tecnologia (pesquisa) 

h) Ensino 

i) Processos Administrativos 

j) Integraç~o com outras Empresas 

k) Satisfaç~o da Clientela 

ll Equipamentos 

ml Sobreviv~ncia da Organizaç~o 

n) Manutenç~o do "Status Quo" 

ol Obedi~ncia a Legislaç~o 

p) Prestigio da Organizaç~o 

q) Resol~ç~o de Conflitos 

r) Outras 

IV - PROCESSO DE TOMADA OE "OECISClES IMPORTANTES" 

1T Tom~ndo as decisSes rotineiras, eventuais e importantes,· 

quem ~ habitualmente o responsivel por cada um dos tres 

tipos (cargo) : 

1 • -
2. 

3. 
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2) CostUma delegar a tomada de deci·sões importantes? 

Sim Q Não Q 
porque falta tempo 

porque falta compet~ncia 
em todas as áreas 

porque falta compet~ncia aos 
subordinados 

responsabilidade não se del~ 
ga 

~ quem mais conhece o hospi
tal 

3) Das pessoas que participam da T.D. pode-se dizer que: 

~) participam porque convocadas; 

participam porque se impõem; 

b) s~mpre o mesmo grupo? 

4) Para cada decisão: 

a) Decisão final baseada em idiias de umé pe~soa ou gru

po? Qual? 

b) De onde emergem os proble~as? 

c) Como chega ao entrevistado? 

d) Como evolui {quem part~cipa)? 

e) Quem tomou? Quem assinou? 
) 

f) Quanto tempo levou (por que?)? 

g) Processo é ·rotina (por que?)? 

h) Qual a palavra. que melhor descreve o processo (negoci~ 

ção. barbanha. conflito. consenso. ordem superior ou 

outra)? 

5) Quando nao há consenso. acaba-se. para decisões importa~ 

tes: -
- obtendo a aceitação da decisão. sem conseguir implantá-

-' 1 a; 

- obtendo a aceitação da decisão. conseguindo impiantaçã~ 



- não obtendo a aceitação da decis-ão, com implantação à. 

reveliaJ 

- não obtendo Mem aceitação nem implantaçãoJ 

-~ criando conflito~ 

6) Qual a decisã6 mai~ impo~tant~ que deveria ser tomada e 

que n ã o o f o i ? , ,~ , 

. ···~-: . 

. ·· .. -·._ .. 

. ;_ 



.• 

.. '•. 

. . -

A N 'E X O 3· 



. QUESTIONARIO PARA "ASSESSORIAS" 

I - IOENTIFICAÇAO 

1 ) NOME: 

2) IDADE: 

3) FORMAÇAO SUPERIOR 

Em que: 

4) FORMAÇAO EM ADMINISTRAÇAO 

5) INSTITUI Çt\0: 

6) MISSAO DA INSTITUIÇAO: 

7) TEMPO DA INSTITUIÇAO: 

8) CARGO ATUAL: 
-

9) O QUE SIGNIFICA o CARGO: 

10) TEMPO NO CARGO: 

11) CARGA HORARIA DIARIA: 

Quantas vezes por semana: 

.II- DECISOES IMPOR.TANTES 

NAO 0 SIM o 
HOSPITALAR NAO. 0 

1·) Definir decis~o rotineira. eventual e importante: 

1 • 

2. 

3. 

158 • 

SIM o 

" 2) Entre as decisões tomadas neste hospital, visando a organ! 

zaç~o coma um todo (isto é. técnica e administt,.ativamente). 

nos Últimos 12 meses. cite até 5 que considera as mais im

portantes em ordem decrescente (independente de sua parti

cipaç~o na decis~a). Quando foi tomada cada uma? 

1 • 
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2. 

3. 

4. 

5·----------------------------------------~------------

3) Co 1 o que cada uma destas decisões d.e nt r o das grandes á r e as 

abaixo (considerando os aspectos mais relevantes. que ~o~ 

tram a racionalidade subjacente a cada uma): 

a) Política de Recursos Humano~ 

b) Recursos Financeiros 

' Processos de Assistência 

d) Sat~::.fação de Pessoal 

e) Integração Interna 

f) Incorporação de Tecnologia 

g) Desenvolvimento de" Tecnologia (pesquisa) 

h) EnSino 

i) Processos Administrativos 

j) Integração com outras Empresas 

k) Satisfação da Clientela 

1) Equipamentos 
') 

m) Sobrevivência da Organização 

nl Manutenção do "S tatu's Quo" 

o) Obediência a Legi~lação 

p) Prestigio d.a Organização 

q) Resolução de Conflitos 

r) Outras 

III - PROCESSO OE TOMADA DE DECISOES 

1) Como chegou ao cargo (quem indicou)? -
2) De quem depende (superior hie~árquico)? 
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3) Quem toma mais frequentemente as decis8es importantes? 

4) 

5) 

Em sua opinião as decis8es sao: 

a) 
descentralizada centralizada 
sempre -sempre 

b) 
nunca baseadas em in- sempre baseadas em in-
formaç8es fided_ignas formações fidedignas 

c) 
nunca baseadas em in- sempre baseadas em in-
formação oportuna formação oportuna 

-Parece-lhe que as decisões sao: 

a) -.sempre iniciadas pelo mesmo grupo; 

- mais frequentemente iniciadas pelo mesmo grupo: 

- sempre iniciadas por grupos diferentes; 

- mais frequentemente iniciadas por grupos diferentes; 

não existe padrão de início do. processo. 

b) - sempre tomadas para responder a pressões externas; 

- mais frequentemente tomadas para responder a pressõe~ externas; 

sempre tomadas para responder a pressões internas; 

- mais frequentemente tomadas para responder a pressões internas; 

- não existe padr~o para "motivação" de decisões. 

c) - sempre tomadas por uma pessoa (grupn); 

- mais frequentemente tomadas pela mesma pessoa (grupo); 

- sempre tomadas por pessoas (grupos) diferentesi 

- mais f~equentemente tomadas pbr pessoas (grupos) diferentesi 

- não existe padrão. 

6) Na sua função. parece-lhe que sua participação nas deci~ 

sões "importantes" e: 

a) 

insuficiente 

b) 

insatisfatoria 

c) 

nenhuma opinativa 

suficient.Q 

satisfatórià 

decisiva 
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7) Durante o processo decis6r~o. para pessoas am seu nível, 

no que diz respeito a decis5es importantes, pode-se di

zer que há: 

delegação, 

- consulta, 

-ambos,-

delag~ç;o ou consulta,· na área específica, 

- definiç;o de area de atuaç;o: n;o toma dacis;o. 

8) Quanto ~ informaç;o que lhe chega, sob~e a "Tomada de De 

cis;o", ela é: 

- suficiente em geral, 

suficiente para sua área específica, 

- insuficiente em geral, 

insuficiente para sua area especifica. 

9) Qual a decis;o mais importante que deveria sar tomada e 

que n;o o foi? 

• 

-


	

