
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMANY GONÇALVES VELOSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DE TERCEIRIZAÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E 
TERAPÊUTICO EM HOSPITAIS PRIVADOS: 

Aplicação de modelos de decisão “make or buy” em hospitais 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2004 



 

GERMANY GONÇALVES VELOSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DE TERCEIRIZAÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E 
TERAPÊUTICO EM HOSPITAIS PRIVADOS: 

Aplicação de modelos de decisão “make or buy” em hospitais 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2004 

Dissertação apresentada à Escola de 
Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas, como 
requisito para obtenção do título de 
Mestre em Administração em Empresas 
 
Campo do Conhecimento: 
Administração Hospitalar e de Sistemas 
de Saúde 
 
Orientadora: Profa. Dra. Ana Maria Malik 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veloso, Germany Gonçalves. 
     Análise de terceirizações em serviços de apoio diagnóstico e terapêutico em 
hospitais privados : aplicação de modelos de decisão ‘make or buy’ em hospitais  /  
Germany Gonçalves Veloso. - 2004. 
      172 f.  
                                                          
     Orientadora: Ana Maria Malik. 
      Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de Empresas  
de São Paulo.   
                                                      
      1. Terceirização. 2. Hospitais – Administração. 3. Hospitais – Processo decisório. 
4. Hospitais – Terceirização. 5. Processo decisório. I. Malik, Ana Maria.  
II. Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de Empresas  de São Paulo.  
III. Título.                   
 
                                                                                                           
                                                                                                 CDU  64.024.8 

 
 
 

 
 
 



 

GERMANY GONÇALVES VELOSO 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DE TERCEIRIZAÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E 
TERAPÊUTICO EM HOSPITAIS PRIVADOS: 

Aplicação de modelos de decisão “make or buy” em hospitais 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas, como 
requisito para obtenção do título de Mestre 
em Administração em Empresas 
 
Campo do Conhecimento: 
Administração Hospitalar e de Sistemas 
de Saúde 
 
Data da aprovação: 
__/__/____ 
 
Banca Examinadora: 
 
 
 
________________________________ 
Profa.  Ana Maria Malik (Orientadora) 
FGV-EAESP 
 
 
 
_________________________________ 
Prof. Djair Picchiai 
FGV-EAESP 
 
 
 
________________________________ 
Prof. André Alexandre Osmo 
FSP-USP 



 

DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu filho, Bruno. 

À minha esposa, Rosana. 

Aos meus pais, Florêncio e Marilê. 



 

AGRADECIMENTOS 
 
 

À Profa. Ana Maria Malik, pela orientação e incentivo, sem os quais este trabalho 

não se tornaria realidade. Pelo estímulo à busca pela qualidade. 

 

Ao Prof. Djair Picchiai, pelo seu apoio e pelo incentivo ao desenvolvimento do 

pensamento crítico.  

 

Ao Prof. Álvaro Escrivão e ao Prof. José Manoel Teixeira, pela contribuição para 

meu aprendizado em Administração em Saúde. 

 

Ao Prof. Fábio Mariotto e ao Prof. Esdras, pelos ensinamentos durante o curso de 

Estudo de Casos. 

 

Ao Prof. Flávio Vasconcelos, pelas indicações de referências. 

 

Aos diretores e sócios dos hospitais e empresas que acreditaram neste trabalho e 

concederam, anonimamente, as entrevistas necessárias para a pesquisa. 

 

Ao Superintendente do Hospital Dr. Odair Pedroso, Sr. Sidnei Abdalla, ao seu Diretor 

Técnico, Dr. Sandro Matas e ao Superintendente do Hospital Geral de Pirajussara, 

Dr. Nacime Mansur, pelo apoio na fase de sondagem da pesquisa. 

 

Ao Superintendente do Hospital Albert Einstein, Prof. José Henrique Germann 

Ferreira, pelas sugestões para a pesquisa empírica. 

 

À Leila D’Laqua, pela ajuda em diversos momentos. 

 

Aos colegas e amigos Andréa, Fábio, Gelis, Vanessa, Cláudia e Leila pelas 

sugestões e pelo estímulo. 

 

À CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela 

bolsa de estudos concedida. 

 



 

Aos avaliadores do EnEO (Encontro de Estudos Organizacionais) 2004, pelo 

incentivo, ao criticar e selecionar para publicação o paper desta dissertação. 

 

Aos funcionários da Biblioteca da FGV-EAESP, sempre prestativos. 

 

Aos colegas e professores da Fundação Getulio Vargas, que direta ou indiretamente 

colaboraram com esta dissertação. 

 

Aos meus irmãos, pelas sugestões e estímulo. 

 

Aos meus pais, pela minha formação. 

 

À Rosana, por tudo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: 1. Terceirização. 2. Hospitais – Administração. 3. Hospitais – 
Processo decisório. 4. Hospitais – Terceirização. 5. Processo decisório. 

 
 

 
 
 

O objetivo do trabalho foi verificar a aplicação de modelos de decisão “make or 

buy” nas decisões de terceirização em hospitais privados. Foi realizado um 

levantamento dos modelos mais representativos, na literatura de administração 

em geral e do setor de saúde, para a decisão. Realizou-se estudo de casos 

múltiplos em quatro hospitais privados de grande porte do município de São 

Paulo, nas áreas terceirizadas de laboratório de análises clínicas, serviços de 

diagnóstico por imagem e de hemoterapia (bancos de sangue e agências 

transfusionais). Procedeu-se entrevistas semi-estruturadas para obter a 

percepção de executivos e proprietários das organizações (hospitais e 

empresas) quanto às variáveis independentes e dependentes de cada um dos 

modelos escolhidos. A análise utilizou a técnica de adequação ao padrão. A

combinação de Perspectiva de Competências Centrais, Teoria dos Custos de 

Transação e Teoria da Agência mostrou ter maior poder descritivo sobre os 

achados das estruturas inter-firmas adotadas. Teoria de Dependência de 

Recursos e Dinâmica Setorial tem menor aplicação nos serviços pesquisados. A 

Teoria de Rede descreve vários aspectos encontrados em todos os casos. A 

pesquisa pode contribuir para a modelagem das decisões de terceirização no 

setor. 



 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: 1. Outsourcing. 2. Hospital – Management. 3. Hospital – Decision 
Processes. 4. Hospital – Outsourcing. 5. Decision Processes 

The present dissertation examines whether “make or buy” decision models are 

applicable to private hospital outsourcing decisions. First, it discusses the more 

representative models concerning outsourcing decisions, in general and related 

to the healthcare industry. Multiple case study was performed at four private 

hospitals at São Paulo (Brazil), involving outsourced laboratory, radiology and 

hemotherapy areas. Individual interviews were conducted with managers and 

owners of both organizations (hospitals and vendors) using semi-structured 

questions to ascertain selected, independet and dependent variables. The 

analysis uses pattern-matching techniques. For the cases that were studied, the 

findings turned out to match best a combination of Transaction Cost Theory, 

Agency Theory and Core Competency Perspective. Resource Dependecy Theory 

and Industry Clockspeed are less powerful for describing what happened. 

Network Theory partially describes the events for all the cases. The research may 

contribute for an analytic framework for outsourcing decisions in healthcare 

sector. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Tema 
 

 

A terceirização é um fenômeno que ocorre em muitos setores da economia 

atualmente. A terceirização de serviços, por exemplo, cresceu mais de 30% entre os 

anos de 1998 e 2000 (NEGRÃO, 2002). Para Leiria (1992), a prática de terceirização 

no Brasil iniciou-se nas fábricas multinacionais de automóveis que, nada mais sendo 

que montadoras, eram intencionalmente dependentes da produção de peças 

entregues de outras empresas. Atualmente, não se imagina qualquer 

empreendimento industrial ou comercial que não possua ramificações ou que não 

tenha parte de seus serviços ou produtos realizados por terceiros.  

 

Para Powell, Koput e Smith-Doerr (1996) hoje empresas em uma grande variedade 

de setores estão executando quase todos os passos dos seus processos de 

produção através de alguma forma de colaboração externa. Ou como coloca Fine 

(1996), os produtos atualmente são tão complexos que nenhuma empresa 

isoladamente tem todo o conhecimento necessário sobre os produtos ou os 

processos requeridos para desenhá-los e manufaturá-los completamente dentro de 

seus limites. 

 

Em um recente estudo em grandes organizações do estado de Minas Gerais 

(VALENÇA; BARBOSA, 2002) observou-se que a terceirização está sendo utilizada 

como estratégia de gestão, como opção de modernização e posicionamento 

competitivo no contexto atual, e como forma de adequação às necessidades do 

mercado. Para Roberts (2001), no setor de saúde, a terceirização tornou-se uma 

ferramenta estratégica que alguns executivos utilizam para controlar custos sem 

afetar a qualidade do cuidado ao paciente. 

 

Para Rezende (1997), as novas tecnologias e as alterações nas condições de 

competitividade alçaram a terceirização à condição de solucionadora de quase todas 

as questões estratégicas das empresas. Embora ainda, segundo o autor, a 
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terceirização apresente-se como uma possibilidade mais adequada para uma série 

de situações enfrentadas pelas empresas, não pode ser tratada como um novo 

dogma. Existem fatores nas empresas e no ambiente em que atuam que favorecem 

a integração e dificultam a terceirização, levando essa a ser considerada uma 

decisão de suma importância e a ser tomada após análise das vantagens e 

desvantagens em curto, médio e longo prazos. Existem muitos critérios que podem 

ser usados para a decisão. Por exemplo, os modelos de análises tradicionais para 

essas decisões orientam a utilizar critérios como custos, capacidade de inovação, 

fatores humanos, experiências dos empregados, maturidade tecnológica ou a definir 

as competências essenciais das organizações e a avaliar a terceirização das 

competências periféricas (GUTWALD, 1996). 

 

O tema do presente trabalho é a decisão de terceirização de serviços em hospitais 

ou, como usualmente são referidas na literatura em Administração, as decisões 

“fazer versus comprar” (“make or buy”, “build or buy decision”) ou “integrar ou 

comprar”, especificamente no setor hospitalar.  

 

 

1.2 Delimitação do Tema 
 

 

O trabalho buscou melhor compreender as decisões de terceirização no setor 

hospitalar, delimitando o tema mediante o foco em variáveis relevantes para 

definição da responsabilidade sobre a realização, internamente ou através de outras 

empresas, dos serviços necessários à prestação do atendimento a seus usuários ou 

clientes. Para a análise das decisões de terceirização optou-se pelos serviços de 

apoio diagnóstico e terapêutico (SADT) que, apesar do termo “apoio”, estão 

incluídos entre aqueles serviços considerados centrais para a missão e para a 

própria definição das instituições hospitalares. Vale ressaltar que o foco principal do 

trabalho são as variáveis relevantes para a definição das estruturas 

interorganizacionais e não o processo decisório ou as análises realizadas para a 

decisão.  
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1.3 Objetivos 
 

 

1.3.1 Geral 
 

 

O objetivo deste trabalho foi explorar variáveis ligadas às decisões de terceirização 

em hospitais e buscar a existência de associação entre variáveis selecionadas a 

partir da literatura (variáveis independentes) e as estruturas interorganizacionais 

adotadas em SADT de hospitais privados (variáveis dependentes). Para tanto foram 

utilizados como referencial teórico os modelos de decisão “make or buy” existentes 

na literatura atual.  Os diversos modelos apresentam variáveis que podem servir 

como estrutura de análise para a decisão. O estudo explora a aplicação desses 

diferentes modelos em um setor específico da economia, o setor hospitalar. 

Ulteriormente, o trabalho objetiva contribuir para a definição de modelos de decisão 

para o setor. 

 

 

1.3.2 Específicos 
 

 

Um dos objetivos específicos foi inicialmente o levantamento bibliográfico de 

modelos de decisão “make or buy” mais representativos existentes na literatura para 

utilização como referencial analítico.  

 

No que diz respeito à pesquisa empírica propriamente dita os objetivos específicos 

foram: 

 

 Investigar os motivos que levaram os hospitais a realizar ou não a 

terceirização nos serviços em estudo; 

 Investigar detalhes das estruturas interorganizacionais (entre os hospitais e 

seus fornecedores) adotadas nos serviços sob investigação; 
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 Captar dados objetivos e/ou a percepção dos executivos em relação às 

variáveis, independentes e dependentes, levantadas no referencial teórico; 

 Investigar os critérios de escolha de fornecedores, as atividades estão em 

avaliação para terceirização e quais atividades, no hospital, a princípio se 

manteriam internamente; 

 Captar a opinião dos executivos em relação aos resultados da decisão 

tomada; 

 Realizar adequação dos achados às proposições dos modelos utilizados 

como referencial. 

 

 

1.4 Justificativa 
 

 

Vários autores brasileiros (GIRARDI; CARVALHO; GIRARDI JR., 2000; 

ALCANTARA; CASTOR, 1999) e estrangeiros (ROBERTS, 2001; PRESS, 1999) 

evidenciam a disseminação da prática de terceirização em hospitais. No sudeste 

brasileiro, as áreas de apoio, em geral, e de apoio diagnóstico dos hospitais são, 

predominantemente, terceirizadas e o processo está avançando para áreas antes 

protegidas como os serviços profissionais especializados e áreas essenciais, 

segundo alguns autores (GIRARDI; CARVALHO; GIRARDI JR., 2000).  

 

Conhecer os fatores relevantes para o desenho da estrutura organizacional de 

hospitais é uma necessidade de informação de diversos públicos. Entre eles, 

gestores hospitalares, acadêmicos, governo e administradores das empresas que 

prestam serviço sob forma terceirizada. O tema também é de interesse de 

organizações preocupadas com a defesa da proteção social e econômica do 

trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

A seguir, apresenta-se o referencial teórico levantado para fundamentar a pesquisa 

empírica. Esse levantamento baseou-se em literatura brasileira e internacional, nas 

áreas de administração geral e no setor hospitalar. Cobre os seguintes tópicos: 

 

 Definições sobre terceirização, integração e outros termos relacionados; 

 Principais teorias ou modelos que são atualmente o centro do debate sobre 

decisões de terceirização; 

 As decisões de terceirização no contexto hospitalar.  

 

 

2.1 Definições 
 

 

Para o entendimento das definições de terceirização faz-se inicialmente a distinção 

das atividades organizacionais em primárias e de apoio. Esses conceitos surgiram 

com Porter (1986) que definiu a Cadeia de Valor das organizações como uma 

representação de todas as atividades realizadas por uma determinada empresa para 

projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto.  De acordo com 

esse modelo, as atividades da empresa podem ser divididas em dois tipos: 

atividades primárias, aquelas envolvidas diretamente no fluxo de produtos para o 

consumidor, como logística, operações, marketing e vendas e serviços pós-vendas; 

e atividades de apoio (ou secundárias), não envolvidas diretamente nesse fluxo, 

como compra de materiais, gerenciamento de tecnologia, de recursos humanos e de 

infra-estrutura da empresa.  

 

Segundo Queiroz (1992), terceirização é uma palavra que indica a existência de uma 

outra empresa, um “terceiro”, que com competência, especialidade, qualidade e em 

condições de parceria, presta serviços a uma empresa contratante. Davis (1992), 

define a terceirização como a passagem de atividades e tarefas a terceiros. Desta 

forma, a empresa concentra-se em suas atividades-fim, aquelas para as quais foi 
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criada e que justificam sua presença no mercado, e passa a terceiros, suas 

atividades-meio.  

 

Segundo levantamento de Leite (1994) o termo terceirização surgiu no Brasil nos 

anos 80. Na época, o termo foi criado por funcionários de uma empresa gaúcha e 

corresponde a uma tradução livre do inglês outsourcing.  Para o mesmo autor, o 

procedimento recebe essa denominação se o processo se limitar às atividades de 

apoio da empresa. Segundo Leiria (1992), para quem a terceirização é a agregação 

de atividades-fim de uma empresa nas atividades-meio de outra (contratante), o 

termo se justifica, pois na relação entre as empresas, os recursos humanos ligados à 

prestadora de serviços são terceiros em relação à empresa tomadora. Para Leiria 

(1992) também todas as atividades não consideradas essenciais para um negócio 

podem ser confiadas a terceiros. 

 

Duarte (1998) também entende a terceirização como a transferência para outros 

executores de atividades não diretamente ligadas à missão da organização. Para 

Roberts (2001) significa transferir serviços ou funções operacionais tradicionalmente 

executadas internamente para um provedor de serviços e controlá-los através de 

gerenciamento de contrato ou de parceira. O elemento importante desse conceito é 

que existe a opção de realizar internamente determinado serviço ou produto; caso 

contrário não se caracteriza a terceirização (COSTA; MACEDO-SOARES, 2003).  

 

Para Greaver II (1999), terceirizar é transferir algumas das atividades internas 

recorrentes de uma empresa e os direitos de decisão para provedores externos, de 

acordo com um contrato. Na prática, não somente as atividades são transferidas, 

mas freqüentemente também os fatores de produção, além dos direitos de decisão. 

Fatores de produção são os recursos que fazem a atividade acontecer e incluem 

pessoas, equipamentos, instalações, tecnologias e outros ativos. Direitos de decisão 

são as responsabilidades por tomar decisões sobre os elementos das atividades 

transferidas (GREAVER II, 1999).  

 

O elemento comum das definições, portanto, é a transferência de parte das 

atividades realizadas em uma empresa (contratante) para outras empresas 

(contratadas). Porém as definições se dividem em dois tipos: (a) aquelas que 
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colocam como essencial a caracterização de transferência de processos somente 

em áreas não-finalísticas da empresas e (b) outras que não fazem essa distinção.  

Neste trabalho optamos pela definição mais ampla, que inclui ambas as idéias: a 

desverticalização (terceirização de atividades primárias ou processos produtivos) e a 

terceirização de atividades-meio (atividades secundárias ou processos de apoio).  A 

utilização do termo com significado mais amplo vem ao encontro da tendência atual, 

que inclui no debate a compra ou não externamente de serviços considerados 

finalísticos para as empresas.  

 

A quarteirização, ou terceirização gerenciada, ocorre quando se contrata uma 

empresa para gerenciar os contratos com outras empresas terceirizadas (LEIRIA; 

SOUTO; SARATT, 1992; MELLO, 1995). Há quem considere que o termo correto 

deveria ser quartização (OLIVEIRA, 1994), mas a tradição firmou o primeiro termo. 

Ele se aplica tanto à supervisão das atividades-fim como das atividades-meio. De 

qualquer forma sua necessidade surge quando o número de contratos de 

terceirização aumenta em quantidade ou complexidade, provocando o mesmo 

problema que motivou as terceirizações originais: a dispersão dos esforços e dos 

recursos, segundo Oliveira (1994). 

 

Uma prática comum em diversos setores da economia e que se apresenta também 

na área da saúde, recebendo o nome de terceirização, é a mudança do regime de 

contratação da força de trabalho da empresa. Algumas vezes, uma empresa ou uma 

cooperativa é criada e os funcionários demitidos do serviço são contratados 

formalmente pela nova empresa. Trata-se de um procedimento que na maioria das 

vezes tem o objetivo de redução de custos, principalmente de diminuição de tributos. 

Apesar de reconhecer a importância do fenômeno no setor hospitalar, esse não é o 

foco do presente trabalho, pois nesses casos não se trata de uma relação com outra 

empresa para a qual se transferiu o controle de certas atividades, mas de 

trabalhadores que se mantêm, na prática, sob a hierarquia da empresa original 

apesar de formalmente pertencerem à outra (a contratada). Essa situação foge ao 

interesse deste trabalho, pois, na verdade, o cerne do debate sobre terceirização é 

justamente a discussão de quando é mais interessante para a empresa abdicar de 

parte do controle sobre algumas atividades. 
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A integração vertical consiste em agregar fases do processo produtivo dentro de 

uma empresa, aumentando o número de produtos ou processos intermediários para 

uso próprio anteriormente manufaturados ou comercializados por terceiros 

(REZENDE, 1997). O crescimento interno vertical ocorre quando são criados 

negócios, relacionados ou não, dentro do canal vertical de distribuição da empresa, 

estabelecendo um relacionamento fornecedor/cliente (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 

2000). Ambos os conceitos podem ser sintetizados através da idéia de 

verticalização, opção adotada nesse trabalho. 

 

Para Rezende (1997), a terceirização pode ser sinônimo, em algumas 

circunstâncias, da desverticalização. O termo terceirização tem significação mais 

ampla —conforme descrito anteriormente—, podendo representar a idéia de 

transferir os processos de apoio de uma empresa, mas também inclui as situações 

em que há transferência de parte dos processos produtivos. Nessa última 

circunstância está caracterizada a desverticalização. 

  

Dois outros termos são fontes de confusão: integração horizontal e crescimento 

interno horizontal. A primeira ocorre quando uma empresa expande-se adquirindo 

outras na mesma linha de negócios. A segunda ocorre quando uma empresa cria 

novas empresas, quer seja ou não em negócios relacionados (WRIGHT; KROLL; 

PARNELL, 2000).  

 

Neste trabalho adota-se o termo integração quando ocorre agregação ou criação de 

qualquer serviço, esteja ele ou não no eixo da cadeia produtiva da organização.  

 

 

2.2 A Decisão “Fazer versus Comprar” 
 

 

A opção por terceirização de serviços apresenta vantagens e desvantagens para as 

organizações (BRASIL, 1993; VALENÇA; BARBOSA, 2002). Da mesma forma, 

existem fatores alavancadores e fatores que a dificultam (REZENDE, 1997; 

OLIVEIRA, 1994). O mesmo também é verdadeiro para os processos de integração.  
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As decisões “fazer versus comprar” hoje representam um tema relevante para 

executivos e acadêmicos. Diversos consultores de gestão empresarial 

recomendaram, nos anos 90, a prática exaustiva da terceirização, começando por 

atividades periféricas e migrando gradativamente para as capacidades próximas das 

competências centrais das organizações. Após alguns anos surgiram diversos casos 

de fracasso. Pesquisas inglesas sobre estratégias de terceirização (PA 

CONSULTING GROUP1, 1996 apud DI SERIO e SAMPAIO, 2001) indicam que 

apenas 5% dos administradores entrevistados estavam satisfeitos com os resultados 

alcançados e a maioria deles considerava o retorno financeiro medíocre. Isso leva a 

crer que melhores análises deveriam ser desenvolvidas pelos executivos para 

fundamentar as suas decisões sobre terceirização. 

 

Existem na literatura descrições de critérios e modelos de análise para as decisões 

de terceirização.   

 

Gutwald (1996) elaborou uma classificação dos modelos clássicos para a decisão 

“fazer ou comprar”. Segundo ele, esses modelos baseiam-se em: 

 

a) análise econômica. Faz-se comparação entre os custos de produção interna 

de um determinado componente com o custo de sua aquisição no mercado; 

 

b) análise de custos transacionais. É o estudo de como os parceiros se 

protegem dos riscos nas suas relações na cadeia de suprimento. Esses riscos 

referem-se à possibilidade de que elementos acordados entre as partes não 

ocorram. A minimização desses riscos implica numa redução dos custos de 

transação; 

 

c) análise estratégica. Busca focalizar os esforços e os investimentos da 

organização em um pequeno grupo de capacidades, denominadas 

competências essenciais.; 

 

                                             
1 PA CONSULTING GROUP. Strategic sourcing: international survey. London: PA Consulting, 1996. 
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d) análise multidimensional. É uma combinação de vários fatores: alocação de 

despesas, capacidade de inovação, fatores humanos, experiência dos 

empregados, maturidade tecnológica, custos, entre outros.   

 

Di Serio e Sampaio (2001) apresentam outra perspectiva para a decisão “make or 

buy”. Segundo os autores, além dos modelos de decisão citados, é necessário estar 

atento ao ciclo evolutivo (clockspeed) do setor sob observação, um conceito 

introduzido por Fine (1996). Segundo Fine (1996, 1999), a arquitetura das cadeias 

produtivas (ou de suprimentos) dos diferentes setores apresenta um padrão cíclico 

de movimentos que ora estimula a integração, ora estimula a desintegração. Isso é 

mais importante nos setores de elevada velocidade evolutiva.  

 

Jarillo (1993), por outro lado, introduziu um modelo baseado no relacionamento. O 

autor afirma que uma maneira de competir eficientemente é a criação de redes 

estratégicas, ou seja, de arranjos propositados de longo prazo entre organizações 

distintas, mas relacionadas entre si, que visam o lucro e permitem a estas 

organizações, inseridas em redes, ganhar ou sustentar vantagens competitivas em 

relação aos concorrentes, através da otimização de custos operacionais e da 

minimização de custos. Nessa perspectiva a cooperação é a razão do sucesso do 

relacionamento entre as empresas e, conseqüentemente, das redes.  

 

Segundo Di Serio e Sampaio (2001), somente o modelo de Fine seria recomendado 

para setores de alta velocidade evolutiva, como o de computadores pessoais, 

semicondutores, brinquedos, calçados e cosméticos, porque considera a dinâmica 

do mercado. Os modelos baseados nos conceitos econômicos e financeiros seriam 

indicados para setores de baixa velocidade evolutiva, como alguns setores agrícolas 

e de extração mineral, que competem em custos. Os modelos estratégicos poderiam 

ser utilizados em setores de baixa velocidade evolutiva e competitivos em 

diferenciação, por exemplo. A combinação de diferentes perspectivas poderia ser 

utilizada em setores de média velocidade evolutiva. Essa classificação dos modelos 

de decisão “fazer versus comprar” também traz alguns alertas aos empresários: é 

perigo só pensar em custos em setores de elevada velocidade evolutiva e, também, 

é  importante definir modelos de decisão para cada setor específico da economia 

(ver Figura 1). 
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Figura 1. Classificação dos modelos “fazer versus comprar”  

Fonte: DI SERIO; SAMPAIO, 2001, p. 65. 

 

 

Os modelos de decisão de terceirização sintetizados neste trabalho foram 

selecionados a partir de propostas de classificação (GUTWALD, 1996) e de modelos 

integrados de decisão de terceirização (FINE, 1996; FINE et al., 2002; GUTWALD, 

1996; PREKER; HARDING; TRAVIS, 2000; QUINN; HILMER, 1994; SCOTT, 1998). 

Esses modelos se baseiam em teorias que explicam a estrutura das organizações e 

algumas delas têm outras aplicações além das decisões de terceirização. São elas: 

 

 Teoria dos Custos de Transação (TCT); 

 Teoria da Dependência de Recursos (TDR); 

 Teoria da Agência (TA); 

 Perspectiva das Organizações em Rede (TR); 

 Perspectiva das Competências Centrais (PCC); 

 Dinâmica do Setor, Arquitetura do produto e Matriz de Dependência e 

Terceirização (DS). 
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Apesar da análise desses modelos gerar um número grande de variáveis, acredita-

se que um número ainda maior delas, na prática, é levado em conta nas decisões 

analisadas neste trabalho. Os modelos apresentados e suas variáveis são 

considerados o cerne das análises organizacionais e interorganizacionais para a 

decisão. 

 

Seguindo a prática de alguns autores o termo modelo é utilizado neste trabalho 

como sinônimo de teoria. A revisão dos modelos foi realizada de modo a identificar a 

estrutura fundamental das teorias, base das etapas posteriores do trabalho. Essa 

estrutura, segundo estudiosos da área (DUBIN, 19782 apud WHETTEN, 2003) deve 

possuir quatro elementos essenciais: (a) um conjunto de variáveis, constructos ou 

conceitos; (b) a relação entre essas variáveis, descrevendo como elas se 

relacionam; (c) a explicação teórica propriamente dita, a lógica que fundamenta o 

modelo e (d) a explicitação das limitações conceituais do modelo teórico.  

 

 

2.3 Teoria dos Custos de Transação 
 

 

O primeiro dos modelos de decisão “make or buy”  apresentado é a TCT. Aplicações 

dessa abordagem requerem que as transações sejam caracterizadas e as estruturas 

de governança alternativas sejam descritas. Economia é alcançada através da 

adaptação das transações às estruturas de governança (WILLIAMSON, 1981). A 

abordagem possibilita explicar diversos aspectos organizacionais, podendo ser 

aplicada em três níveis (WILLIAMSON 1981): (a) nível geral da estrutura da 

empresa: aborda a relação entre as diversas partes da organização; (b) nível 

intermediário (foco deste trabalho): questões relacionadas à decisão “make or buy” e 

(c) organização dos recursos humanos: questões referentes a como organizar os 

recursos humanos. 

 

Existem diversos estudos sobre a aplicação da TCT. Um dos primeiros foi realizado 

por Mosakowski (1991). Seu trabalho baseou-se em empresas empreendedoras da 

                                             
2 DUBIN, R. Theory Development. New York: Press, 1978 
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indústria de computadores. Os resultados da pesquisa apóiam a idéia de que 

diferenças nas fronteiras organizacionais de uma firma podem gerar variações no 

seu desempenho econômico.   

 

O conceito da transação como unidade básica da análise econômica avançou a 

partir da contribuição de Commons3 (1934 apud WILLIAMSON, 1981) ao identificar 

as diversas estruturas de governança que podem mediar trocas de bens ou serviços 

entre entidades tecnológicas separadas. Coase (1937) sustenta que a fronteira da 

firma é uma variável de decisão para a qual existe a necessidade de avaliação 

econômica e questiona o que determina quando uma firma deve fazer integração ou 

deixar uma atividade para o mercado realizar.  

 

Segundo Williamson (1981), uma transação ocorre quando um bem ou serviço é 

transferido através de uma interface separada tecnologicamente, em outras palavras 

um estágio termina e outro se inicia. Em uma interface bem desenhada, como em 

uma máquina bem construída, essas transferências ocorrem de forma suave. Em 

máquinas mal construídas podem ocorrer fricções. A contrapartida econômica das 

fricções são os custos de transação. A análise dos custos de transação suplanta, 

nesta perspectiva, a usual preocupação com os custos de produção, tecnológicos e 

de distribuição e corresponde ao exame comparativo dos custos das tarefas de 

planejar, adaptar e monitorar as transações sob diferentes estruturas de governança.  

 

Existem duas premissas comportamentais básicas para a análise. Uma delas é a 

Racionalidade Limitada (SIMON, 1978), característica do homem administrativo, com 

suas limitações cognitivas e não dotado de um aparato suficiente para 

processamento de dados e poder analítico para avaliar todas as alternativas e suas 

conseqüências, além das limitações de acesso às informações, o que o faz buscar a 

solução mais adequada e não necessariamente a melhor para os problemas. Neste 

contexto, as trocas poderiam ser eficientemente organizadas por contratos. Todavia, 

em virtude da presença de racionalidade limitada, estes contratos seriam 

incompletos, pois é impossível prever todas as situações que podem ocorrer. A outra 

premissa é a assunção de que há possibilidade de comportamento oportunista por 

                                             
3 COMMONS, John R. Institutional Economics. Madison: University of Wisconsin Press, 1934 
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alguns dos agentes. Neste caso, o contrato serviria como um instrumento para 

controlar essa forma de comportamento.  

 

Em Williamson (1981) as dimensões para caracterizar as transações são: (1) a 

incerteza, (2) a freqüência com que as transações ocorrem e (3) a necessidade de 

ativos específicos. Dessas, a necessidade de ativos específicos é a mais importante 

para descrever as transações. Especificidade de ativos refere-se ao grau em que um 

ativo pode ser aproveitado para usos alternativos e por outros usuários sem 

sacrifício de seu valor produtivo (WILLIAMSON, 1991).  

 

A especificidade dos ativos pode ser de três tipos: (1) de localização, relacionada à 

necessidade de adquirir espaço físico próximo ao fornecedor de forma a fazer com 

que possa ocorrer economia em inventários, estoques ou com transportes; (2) de 

recursos físicos específicos, como componentes ou equipamentos; (3) de ativos 

humanos, relacionados a treinamento ou a aprendizado específico adquirido com a 

experiência (WILLIAMSON, 1991). A especificidade dos ativos é crítica porque uma 

vez que o investimento foi feito, o comprador e o fornecedor estão efetivamente 

operando em uma relação de troca bilateral por um considerável período de tempo. 

Quando a especificidade dos ativos é grande, tanto o comprador quanto o 

fornecedor irão se esforçar para estabelecer trocas duradouras (WILLIAMSON, 

1981). 

 

Em relação às alternativas para as estruturas de governança, em um primeiro 

estudo, Williamson (1981) descreve apenas duas: a produção pela firma ou a 

compra externa a partir de um fornecedor independente. Em 1991, Williamson 

(WILLIAMSON, 1991) avança em sua teoria ao identificar e explicar as principais 

diferenças entre três formas alternativas discretas de organização econômica 

(mercado, híbrida e hierarquia) e não somente as duas inicialmente definidas. A 

análise mostra que as diferenças entre as três estão (1) nos tipos de contratos, (2) 

na habilidade de adaptação aos distúrbios e (3) nos instrumentos de controle e 

incentivo. Conseqüentemente, as diversas formas de organização têm diferentes 

custos de transação. Cada forma viável de governança é definida por uma síndrome 

de atributos que têm relação entre si (WILLIAMSON, 1991).  

 



Aplicação de Modelos de Decisão “Make or Buy” em Hospitais 
 
 

 
 

28

Existem três tipos diferentes de contrato. São eles o contrato clássico, o contrato 

neoclássico e o contrato hierárquico. 

   

No contrato clássico (WILLIAMSON, 1991) as cláusulas são claras, a identidade das 

partes é irrelevante e elas são independentes entre si, podendo cada uma delas ser 

substituída a custo negligenciável para a outra parte. O contrato contém 

explicitamente preços, prazos e é interpretado legalisticamente: os termos mais 

formais suplantam os menos formalizados. Esse tipo de contrato é próprio para  a 

forma de mercado de organização. 

 

No contrato neoclássico (WILLIAMSON, 1991) há um relaxamento da execução 

estrita do contrato. Aplica-se às transações nas quais as partes mantêm-se 

autônomas, porém bilateralmente dependentes entre si. Além disso, um término 

prematuro ou uma mal-adaptação persistente prejudica ambas partes. Quando 

empresas entram em uma relação baseada em um contrato neoclássico buscam 

maior flexibilidade e adaptação mais eficiente. Formas híbridas de transação são 

apoiadas por esse tipo de contrato. Em geral, esses contratos requerem 

mecanismos adaptativos para efetivar realinhamento e restaurar eficiência quando 

ocorrer distúrbios. A tolerância é institucionalizada a favor das oportunidades.  

 

O contrato hierárquico (WILLIAMSON, 1991) é característico da hierarquia interna 

das organizações. É considerado o mais elástico e adaptativo. Tem grande liberdade 

de estabelecer suas regras e formas de controlar seus membros dentro de sua 

estrutura. A adaptação bilateral efetuada pela autoridade é sua característica 

marcante. 

 

A habilidade de adaptação é outro atributo das estruturas de governança. Segundo 

Hayek 4  (1945 apud WILLIAMSON, 1991), o que distingue a alta performance 

econômica é a capacidade de adaptação à incerteza. Para Hayek (1945 apud 

WILLIAMSON, 1991) o sistema de preços é extraordinariamente eficiente para 

comunicar informação e induzir mudança. As mudanças dentro das organizações, da 

                                             
4 HAYEK, Friedrich. The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, v. 35, p. 519-

530, Sept., 1945 
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mesma forma, se processam para adaptação às mudanças externas (BARNARD5, 

1938 apud WILLIAMSON, 1991).  

 

Hayek e Barnard colocam a adaptação como o problema central da organização 

econômica. As adaptações a que Hayek (1945 apud WILLIAMSON, 1991) se refere 

são aquelas das quais os preços são indicadores suficientes. Mudanças na 

demanda e na oferta de um produto são refletidas nas mudanças de preços. Essas 

são chamadas de adaptação do tipo A em função da autonomia entre as partes. 

Esse é o ideal neoclássico, em que consumidores e produtores respondem 

independentemente às mudanças no parâmetro preço a fim de maximizar sua 

utilidade e lucro, respectivamente. 

 

Por outro lado, alguns distúrbios requerem respostas coordenadas, pois as 

empresas reagem de maneira diferente fazendo leituras e interpretações diferentes 

dos fatos e tendências. De forma geral, partes que têm uma relação de dependência 

bilateral de longo-prazo devem reconhecer que contratos incompletos requerem 

ajustes e freqüentemente necessitam realinhamento. A necessidade de 

investimentos coordenados e de realinhamentos não contestados (ou pouco 

contestados) aumenta a indicação de adaptações coordenadas, ou tipo C. A relação 

de autoridade, que propicia as adaptações coordenadas, tem grandes vantagens 

adaptativas sobre autonomia nos casos de transações que envolvem dependência 

bilateral (WILLIAMSON, 1991). 
 

Para Williamson (1991), a integração é usualmente vista como último recurso de 

forma de organização, que deve ser empregada quando todas as outras falham. Isso 

ocorre porque o mercado é considerado um prodígio no que diz respeito à 

adaptação.  No entanto, a situação modifica-se quando se introduz o componente de 

dependência bilateral. A dependência introduz oportunidade para realizar ganhos 

através da hierarquia. Os grandes incentivos do mercado aqui impedem a 

adaptabilidade, uma vez que cada uma das partes autônomas tentará se apropriar 

do máximo possível dos ganhos adaptativos a realizar. Quando partes dependentes 

bilateralmente são incapazes de responder rápida e facilmente em função de 

                                             
5 BARNARD, Chester. The Functions of the Executive. Cambridge, MA: Harvard University Press, 

1938 
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desacordos e barganhas, custos de mal-adaptação ocorrem. Embora a transferência 

de tais transações do mercado para a hierarquia crie custos de burocracia, esses 

custos podem ser superados pelos ganhos resultantes da adaptação. 

 

Outros elementos que caracterizam as estruturas de governança são os controles 

administrativos e os incentivos ao desempenho. A hierarquia é sustentada pela 

eficácia diferencial dos controles administrativos dentro da firma e a intensidade dos 

incentivos dentro das firmas é algumas vezes deliberadamente diminuída 

(WILLIAMSON, 1991). 

  

A forma híbrida de governança exibe valores intermediários para as quatro 

características. Preserva autonomia que propicia forte incentivo e encoraja 

adaptação do tipo A. No caso de dependência bilateral, contratos de longo-prazo 

são apoiados por salvaguardas contratuais e aparatos administrativos. Isso facilita a 

adaptação do tipo C. Comparado com o mercado, as formas híbridas sacrificam os 

incentivos em favor da coordenação entre as partes. Comparado com a hierarquia, 

sacrificam a cooperação em favor de grande intensidade dos incentivos. Transações 

para as quais nos requisitos de adaptação não predominam nem a autonomia nem 

cooperação, mas requerem uma mistura de ambas, são candidatas a serem 

organizadas sob a forma híbrida (WILLIAMSON, 1991). 

 

Resumindo, a forma híbrida é caracterizada por incentivos intermediários, um grau 

intermediário de aparato administrativo, apresenta adaptação intermediária e 

funciona através de um regime contratual semilegalista. Comparado com o mercado 

e com a hierarquia, que são opostos polares, a forma híbrida está localizada entre as 

duas estruturas de governança nos atributos citados. O Quadro 1 sintetiza os 

atributos das três formas de governança propostas por Williamson (1991). 
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 Estruturas de governança 
Atributos Mercado Híbrido Hierárquico 
    
Instrumentos:    
Intensidade dos incentivos  ++ + 0 
Controles administrativos 0 + ++ 
    
Performance:    
Adaptação (tipo A)  
(pelo sistema de mercado/preços) 

++ + 0 

Adaptação (tipo C) 
(pelos gestores ou cooperação 
entre parceiros)  

0 + ++ 

    
Contrato ++ + 0 
++ = forte; + = intermediário; 0 = fraco 

Quadro 1. Atributos das estruturas de governança na TCT 

Fonte: WILLIAMSON, 1991, p. 281. 
 
 
 

A questão crucial, segundo os teóricos da economia dos custos de transação, é 

como escolher entre as estruturas de governança de mercado, de firma ou híbrida. 

Se os ativos são não-específicos, o mercado tem vantagens nos custos de 

governança e de produção. As vantagens da economia de escala podem ser 

usufruidas pela opção buy ao invés de fazer internamente. O mercado também pode 

absorver a demanda inesperada, tendo portanto o benefício de diminuir esse risco; a 

compra externa evita muitos dos riscos aos quais o fornecimento interno é sujeito. A 

medida que os ativos tornam-se mais específicos, no entanto, os benefícios do 

mercado nos dois aspectos citados são reduzidos e a troca adquire um carater 

progressivamente bilateral. Os custos de governança do mercado aumentam 

(WILLIAMSON, 1981).  

 

As vantagens da firma sobre o mercado para hamonizar trocas bilaterais são três 

(WILLIAMSON, 1981): primeiro, a propriedade unificada reduz o incentivo para 

subotimizar; segundo, e relacionado, organização interna é capaz de invocar 

autoridade para resolver as diferenças, enquanto impasses entre negociadores 

autônomos são resolvidos de forma mais custosa através da justiça; terceiro, 

organização internamente tem acesso mais fácil e completo a informações 
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relevantes quando necessário. O incentivo para mudar transações bilaterais do 

mercado para a firma aumenta à medida que a incerteza é maior 

 

Em síntese, a economia de custos de transação prescreve que a unidade básica de 

análise econômica seja a transação. As transações diferem entre si quanto a sua 

freqüência, incerteza e especificidade de ativos. Especificidade de ativos, 

principalmente, cria dependência e compromisso bilateral, o que se reflete nos 

custos de transação. Custos de transação variam de acordo com a estrutura de 

governança.  

 

 

2.4 Teoria da Dependência de Recursos 
 

 

A TDR, outra teoria que pode ser aplicada nas decisões “make or buy”, reconhece 

que as organizações são dependentes de seus ambientes no que se refere aos 

recursos de que necessitam para sobreviver e crescer. Segundo ela, o grau de 

dificuldade que uma dada organização terá em obter os recursos dos quais 

necessita para sobreviver, dependerá da complexidade, do dinamismo e da riqueza 

do meio ambiente no qual está inserida. O grau de controle que uma organização 

tem dos recursos essenciais dos quais depende (e inversamente, o grau de 

dependência de organizações que fornecem esses recursos) é um aspecto muito 

importante nessa perspectiva. Quanto maior a dependência que uma organização 

tem de outras para a obtenção de recursos raros, maior o poder que essas últimas 

exercerão sobre a primeira (MOTTA; VASCONCELOS, 2002).  

 

O poder é a força motriz da perspectiva da dependência de recursos (BAKER, 

1990). Poder, para os teóricos da TDR, é definido como a capacidade de influenciar 

a decisão de outrem em favor próprio (SALANCIK; PFEFFER, 1974). Para 

Granovetter (1985) as relações de poder não podem ser negligenciadas e muitos 

dos problemas que surgem entre empresas são resolvidos através de relações de 

poder. 
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A perspectiva da dependência dos recursos analisa o ambiente do ponto de vista de 

uma dada organização, assim como a TCT. Ou seja, analisa quais as estratégias 

desenvolvidas por uma organização em suas relações com outros a fim preservar e 

aumentar os seus recursos fundamentais (MOTTA; VASCONCELOS, 2002). As 

semelhanças entre as duas, no entanto, param por aí, pois para Williamson (1981) o 

uso do poder para explicar os resultados da organização tem o efeito de remover da 

análise a eficiência e ainda, segundo o autor, o poder é pobremente definido e pode 

ser usado para explicar virtualmente qualquer coisa (WILLIAMSON, 1981). Na TCT, 

o mais importante nas trocas organizacionais é a busca pela eficiência (MICK, 1990). 

 

Na TDR, idealmente, uma organização busca ser autônoma em relação aos 

recursos dos quais necessita para a sua sobrevivência. Desta forma não precisa se 

submeter ao poder de outras. Mais desejável ainda é que ela tenha o monopólio no 

fornecimento de recursos raros e indispensáveis para outras organizações, 

aumentando o seu poder e o valor dos bens e serviços que produz. Assim terá o 

controle total de seus próprios recursos e maximizará o seu ganho em relação às 

outras (MOTTA; VASCONCELOS, 2002). Para Pfeffer e Salancik (2003) as 

organizações adquirem outras com as quais realiza troca, com o objetivo de 

gerenciar as suas interdependências e não somente visando o lucro e a eficiência. O 

ambiente interorganizacional, nessa perspectiva, é visto como o resultado de um 

processo de estruturação (MOTTA; VASCONCELOS, 2002).  

 

Para Motta e Vasconcelos (2002), ao tentar influenciar o seu ambiente, as 

organizações devem realizar alianças e acordos estratégicos que lhes permitam 

controlar melhor os recursos. Como o estabelecimento de vínculos 

interorganizacionais implica negociações, concessões e perda relativa de liberdade, 

as organizações procuram desenvolver estratégias nas quais consigam maior 

segurança e controle dos recursos ao mesmo tempo em que procuram manter o 

máximo de autonomia. No entanto, sempre haverá um preço a pagar em termos de 

escolha estratégica: quanto mais formalizado for o vínculo que uma organização 

estabeleça com outra a fim de controlar recursos escassos, maior será a perda de 

autonomia. Quando duas organizações estabelecem vínculos formais, por exemplo, 

quando se associam e fundam uma empresa conjunta, constituindo uma joint-

venture, ambas perdem parte de sua autonomia. Por outro lado, quanto mais 



Aplicação de Modelos de Decisão “Make or Buy” em Hospitais 
 
 

 
 

34

informal o vínculo (acordos verbais entre líderes, contratos simples e alianças 

temporárias), maior o grau de autonomia mantida pelas organizações. Ao realizar 

um acordo, os dirigentes buscam pesar os riscos e observar o nível de formalidade 

necessário para garantir o controle dos recursos fundamentais. De modo geral, 

quanto maior o risco de ficar sem os recursos de que necessita, mais formal será o 

acordo que a organização estabelecerá com a outra da qual depende.  

 

Baker (1990) classifica as interfaces entre as empresas e o ambiente (interface 

empresa-mercado) em três tipos: 

 

a) interface relacional: uma relação de longo prazo, próxima da hierarquia, 

podendo ser considerada um substituto funcional dessa. Pode ser inclusive 

informal o que é possível por muitas razões: normas de negócios, 

investimentos específicos na relação, imersão social, reputação, cálculos de 

custo-benefício e a possibilidade da contínua interação.  Uma interface 

relacional pode reduzir o oportunismo e prover um melhor serviço através de 

continuidade e conhecimento. Tem suas limitações, por outro lado, como a 

falta de competição entre empresas rivais fornecedoras (aquela que está na 

relação tem mercado garantido) e restringe o fluxo de informações em função 

da falta de interação e conseqüentemente de acesso a informações de outras 

empresas.  

 

b) interface transacional: é aquela idealmente existente no mercado competitivo 

da economia neoclássica. Gera relações de curta duração, episódicas e 

aleatórias. A interface transacional reduz um dos problemas da interface 

relacional: a dependência de um único fornecedor. A empresa-cliente pode 

induzir as empresas fornecedoras a agir mais competitivamente, alcançando 

objetivos de eficiência (baixar preços), além de ter acesso a informações. Por 

outro lado, a interface transacional tem suas desvantagens: a falta de 

lealdade entre as partes e o potencial oportunismo sempre presente. 

 

c) interface híbrida: combina as características das formas anteriores de 

interface e resulta de uma estratégia mista que combina as duas orientações. 
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A forma híbrida assegura os benefícios de cada uma delas ao mesmo tempo 

em que limita exposição a suas desvantagens—uma forma de reduzir a 

dependência e explorar o poder.  

 

 

Os conceitos usados pelo autor para definição de poder e dependência e as 

medidas associadas são: 

 

a) intensidade: refere-se à quantidade de recursos (financeiros, por exemplo) 

envolvidos na relação e a freqüência das interações. Por exemplo, um 

baixo volume de negócios apresenta um forte estímulo para o 

oportunismo. 

  

b) criticidade: refere-se à disponibilidade de alternativas. Geralmente 

organizações com alternativas para um recurso apresentam menos 

dependência de um particular fornecedor de recursos. 

 

c) assimetria: existe quando uma troca não é igualmente importante para 

ambas às organizações. Essa assimetria causa um desequilíbrio de poder 

e a organização mais forte tende a agir mais transacionalmente. 

 

d) padronização: refere-se à similaridade das unidades de recurso em cada 

troca.  

 

e) estratégias múltiplas: ocorrem quando empresas usam 

concomitantemente várias estratégias para reduzir dependência e explorar 

o seu poder, como cooptação dos diretores de outras empresas (convites 

para participar do conselho de administração, por exemplo) e estratégias 

para aumentar o tamanho da organização, a fim de aumentar sua 

influência. 

 

f) influência do terceiro pagador: opinião de outras partes (investidores, no 

caso dos bancos) influindo na imagem da empresa. 
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Contrariamente à crença disseminada, Baker (1990) evidenciou, através de seus 

trabalhos, que fortes relações ainda existem. Interfaces transacionais são raras. A 

maioria das firmas usa interfaces híbridas. Para Baker uma interface de empresa é 

conceituada como resultado intencional de seus esforços para reduzir dependência 

e explorar poder.  

 

Para Baker (1990), as relações de mercado são — como a maioria das relações 

interorganizacionais — socialmente construídas. Ele mostra que esses laços são 

resultados de um gerenciamento ativo. Empresas controlam o número e a 

intensidade desses laços a fim de alcançar objetivos de independência, redução de 

incerteza e eficiência. Os padrões de interface observados se relacionam com as 

medidas descritos em estudos empíricos do autor (BAKER, 1990). Ele sugere que o 

comportamento da empresa determina a estrutura do mercado. Ele dá ímpeto à 

contínua pesquisa sociológica sobre mercado mostrando que o poder tem um papel 

crítico nas relações de mercado interorganizacionais. Empresas não confiam apenas 

em forças competitivas nebulosas, mas gerenciam seus laços para contrabalançar o 

poder dos fornecedores e criar competição entre eles. Competição não aparece 

espontaneamente em mercados imperfeitos—ela só pode ser induzida pelo uso 

proposital de poder. 

 

 

2.5 Teoria da Agência 
 

 

A TA tem aplicação em situações em que ocorre relacionamento de agência, isto é, 

em relações nas quais exista uma parte, o principal, que delega trabalho para outra, 

o agente (EISENHARDT, 1989). Para Jensen (2000) uma relação de agência pode 

ser definida como um contrato, sob o qual uma ou mais pessoas (donos) acordam 

com uma outra pessoa (agente) para executar serviços em seu nome, o que inclui 

delegar responsabilidade de tomada de decisão. 
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A teoria preocupa-se em resolver dois problemas que ocorrem nos relacionamentos 

de agência. O primeiro é o problema de agência que surge quando (a) os desejos ou 

objetivos do principal e do agente são conflitantes e (b) é difícil ou caro para o 

principal verificar o que o agente está realmente fazendo. O segundo problema é o 

surge quando o principal e o agente têm diferentes atitudes em relação ao risco. O 

problema aqui é que principal e agente podem preferir diferentes ações em função 

das diferentes tolerâncias em relação ao risco (EISENHARDT, 1989). 

 

Jensen (2000) afirma que o problema de agência leva ao que ela chama de custos 

de agência, pois nem sempre o agente agirá em benefício do dono. O principal pode 

criar incentivos para tal ou incorrer em custos para monitorar o comportamento do 

agente. Em alguns casos o agente vai pagar ao principal (de forma financeira ou 

não) de forma a garantir que ele não tomará atitudes que firam os interesses do 

principal. A isso se chama “bonding costs”, ou custos de aderência. Na maior parte 

das relações ambos, agente e principal, vão incorrer em custos de aderência e 

monitoramento positivos (financeiros ou não); adicionalmente, sempre haverá 

divergências sobre as decisões do agente frente àquelas que maximizariam o bem-

estar (welfare) do principal; a parte quantificável dessa redução de welfare sofrida 

pelo principal é também parte do custo de agência, e se denomina perda residual. 

Assim, a definição de custos de agência inclui o custo de criação do contrato entre o 

principal e o agente; os custos de monitoramento, pelo principal; custos de 

aderência e a perda residual. 

 

A unidade de análise da TA é o contrato que estrutura a relação entre o principal e o 

agente; e, o foco é determinar o contrato mais eficiente para governar a relação 

entre os atores, dadas assunções relacionadas às pessoas (auto-interesse, 

racionalidade limitada, aversão ao risco), organizações (conflito de interesse entre 

membros) e informações (por exemplo, informação como uma commodity que pode 

ser adquirida). Especificamente, a pergunta é o que é mais eficiente: um contrato 

baseado em comportamento (salários, governança hierárquica) ou um contrato 

orientado pelo resultado (comissões, opções de ações, transferência de direito de 

propriedade, governança de mercado) (EISENHARDT, 1989). 
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A teoria da agência divide-se em duas linhas: a teoria da agência positiva e a 

pesquisa principal-agente. A Teoria da Agência positiva é focada quase 

exclusivamente no caso especial da relação principal-agente entre donos e gerentes 

de grandes corporações públicas (EISENHARDT, 1989).  

 

A teoria principal-agente (foco deste trabalho) está preocupada com qual contrato é 

mais eficiente em diferentes níveis de incerteza, aversão ao risco, informação e 

outras variáveis. Além disso, está preocupada com uma teoria geral que possa ser 

aplicada a vários tipos de relação como empregador-empregado, cliente-advogado, 

fornecedor-cliente — de interesse nas decisões de terceirização. O foco é 

determinar o contrato ótimo, baseado ou em comportamento ou em resultado, entre 

o principal e o agente (EISENHARDT, 1989). 

 

O modelo simples de agência para análise assume (a) o conflito entre o principal e o 

agente, (b) um resultado da atividade facilmente mensurável e (c) um agente que é 

mais avesso ao risco que o principal. O modelo simples pode ser descrito através de 

dois casos. No primeiro caso, há informação completa, isto é, o principal sabe o que 

o agente está fazendo e um contrato baseado em comportamento é mais eficiente. 

Um contrato baseado em resultados transferiria desnecessariamente risco para o 

agente, que é assumidamente avesso a risco, comparado ao principal 

(EISENHARDT, 1989). 

 

O segundo caso se dá quando o principal não sabe exatamente o que o agente faz. 

Dado o auto-interesse do agente, esse pode ou não se comportar como acordado. 

Na literatura, dois aspectos do problema da agência são citados: o Risco Moral 

(Moral Harzard) refere-se à falta de esforços por parte do agente. A Seleção Adversa 

refere-se à simulação de uma habilidade por parte do agente. O agente pode 

declarar ter uma habilidade para garantir a sua contratação, por exemplo. Surge 

porque o principal não pode completamente verificar se o agente tem as habilidades 

que afirma possuir, no momento da contratação (EISENHARDT, 1989). 

 

No caso de um comportamento não observado, o principal tem duas opções: uma é 

descobrir o comportamento do agente através dos investimentos em sistemas de 
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informações como orçamentos, relatórios, conselhos de administração ou criação de 

outras camadas dentro da administração. Tais procedimentos revelam o 

comportamento do agente para o principal e a situação reverte-se para o caso de 

informação completa (EISENHARDT, 1989).  

 

A outra opção é contratar baseado em resultados, de forma que motiva o 

alinhamento das preferências dos dois atores, mas ao preço de transferir risco para 

o agente. O risco ocorre porque o resultado é apenas parcialmente influenciado pelo 

comportamento. Políticas governamentais, clima econômico, ações dos 

competidores, mudanças tecnológicas podem causar variações incontroláveis. 

Quando a incerteza dos resultados é baixa, os custos de transferir riscos para os 

agentes são baixos e os contratos baseados em resultados são atrativos. No 

entanto, se a incerteza cresce, torna-se progressivamente mais caro transferir riscos, 

a despeito dos benefícios motivacionais dos contratos baseados em resultados 

(EISENHARDT, 1989).  

 

Algumas extensões do modelo simples são possíveis. Uma é relaxar a assunção da 

aversão ao risco do agente. Enquanto a aversão ao risco do agente torna-se 

progressivamente menor, torna-se mais atrativo passar o risco para esse usando os 

contratos baseados em resultados. Da mesma forma, enquanto o principal se torna 

mais avesso ao risco, torna-se progressivamente mais atrativo passar o risco para o 

agente (EISENHARDT, 1989). 

 

Outra extensão relaciona-se às tarefas realizadas pelo agente. “Programabilidade” é 

definida como o grau em que comportamentos apropriados pelo agente podem ser 

especificados antecipadamente. O argumento é que o comportamento de agentes 

engajado em trabalhos mais programáveis é mais simples para observar e avaliar. 

Portanto, quanto mais programáveis as tarefas, mais atrativos são os contratos 

baseados em comportamento. Tarefas muito programadas facilmente revelam o 

comportamento do agente (EISENHARDT, 1989). 

 

Outra característica da tarefa é a mensurabilidade dos resultados, isto é, a facilidade 

de medição dos resultados. Algumas tarefas requerem um longo tempo para serem 

completadas, envolvem esforço de equipe ou produzem resultados ditos soft. 
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Nessas circunstâncias, resultados são difíceis de medir ou, pelo menos, difíceis de 

medir em um espaço de tempo prático. Nessas situações, os contratos baseados em 

resultados tornam-se menos interessantes (EISENHARDT, 1989). 

 

A TA tem várias ligações com outras teorias organizacionais. Tem similaridades com 

a perspectiva dos custos transacionais. Ambas compartilham as assunções do auto-

interesse e da racionalidade limitada. Ambas também têm variáveis dependentes 

similares; isto é, a hierarquia grosseiramente corresponde aos contratos baseados 

em comportamento, e o mercado corresponde aos contratos baseados em 

resultados. No entanto as duas teorias provêm de duas tradições diferentes da 

economia: na TCT estamos preocupados com as fronteiras organizacionais, 

enquanto na TA o foco é o contrato entre as partes em cooperação, independente 

da fronteira. A mais importante diferença é que cada teoria inclui variáveis 

independentes únicas (EISENHARDT, 1989). 

 

Decisões de Integração vertical são ilustrações da aplicação da TA. Por exemplo 

Walker e Weber 6  (1984 apud EISENHARDT, 1989) encontraram que incerteza 

tecnológica e sobre a demanda não afetou as decisões “make or buy” para 

componentes em um grande fabricante de automóveis. Os autores foram incapazes 

de explicar seus resultados usando a estrutura dos custos de transação. No entanto, 

seus resultados são consistentes com o pensamento da TA quando os gerentes das 

firmas automobilísticas são neutros ao risco (uma assunção razoável dada as 

dimensões das firmas de automóvel em relação à importância de um único 

componente).  

 

De acordo com a teoria da agência o inverso é verdadeiro para um novo negócio. 

Nesse caso, a firma é pequena e nova, e tem recursos limitados para fazer face às 

incertezas. A probabilidade da falência é grande. Nesse caso, os gerentes do 

empreendimento devem ser principais avessos ao risco. Assim, conforme a TA 

podermos predizer que os gerentes serão muito sensíveis à incerteza do resultado. 

Em particular os gerentes mais provavelmente escolheram a opção “buy”, 

transferindo o risco para o fornecedor. De um modo geral, a teoria da agência prediz 
                                             
6 WALKER, G; WEBER, D. A Transaction cost approach to make-or-buy decisions. Administrative 

Science Quartely, v. 29, p. 373-391, 1984. 
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que gerentes neutros ao risco provavelmente escolheram a opção “make” (contrato 

baseado em comportamento), enquanto executivos avessos ao risco mais 

provavelmente escolherão a opção “buy” (contrato baseado em resultados) 

(EISENHARDT, 1989). 

 

Eisenhardt também testou a integração vertical usando a TCT com as variáveis da 

TA especificamente na escolha entre um representante do fabricante (baseado em 

resultado) e uma força de vendas corporativa (baseada em comportamento) entre 

uma amostra de firmas do setor eletrônico. A variável explicativa mais poderosa foi 

da TA: a dificuldade de medir os resultados (medidos pelo número de atividades não 

relacionadas diretamente à venda e pelas vendas da equipe). Consistente com as 

predições da TA, a variável foi positivamente associada com o uso da força 

corporativa (baseada em comportamento) (EISENHARDT, 1989). 

 

 

2.6 Perspectiva das Organizações em Redes 
 

 

Para Jarillo (1993), uma maneira de competir eficientemente é através da criação de 

redes estratégicas (strategic network), ou seja, arranjos intencionais de longo prazo 

entre organizações distintas, mas relacionadas entre si, que visam o lucro e 

permitem a estas organizações ganhar ou sustentar vantagens competitivas em 

relação aos concorrentes, através da otimização de custos operacionais e da 

minimização dos custos de coordenação. Para Powell (1990) o que tipifica as 

organizações em rede são os padrões recíprocos de comunicação e trocas entre as 

partes. Estes arranjos são formas de organização econômica novas e distintas das 

formas discretas descritas no continuum mercado-hierarquia. 

 

Resgatando parte do que se viu até agora, podemos dizer que Coase (1937) em seu 

artigo “The Nature of the Firm”, rompeu a noção da firma como uma “caixa preta”. O 

insight chave introduzido por Coase é que firmas e mercados são meios alternativos 

para organizar as transações.  
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Williamson (1981, 1991) retomou o trabalho de Coase, incluindo aspectos legais, da 

teoria das organizações e da história dos negócios e concluiu que para organizar 

transações recorrentes, que envolvam incerteza ou alta especificidade, a hierarquia 

é preferível ao mercado. As razões para esta opção estariam relacionadas à 

racionalidade limitada dos agentes e à necessidade de se lidar com a tendência ao 

oportunismo. Apesar do avanço dos conceitos, essa perspectiva vê a empresa como 

separada do mercado e, em sentido mais amplo, do próprio contexto social 

(POWELL, 1990). Em muitos casos, porém, as fronteiras das firmas se tornam 

fluidas e surgem novas formas de colaboração, distintas do mercado e da hierarquia. 

Alguns pesquisadores respondem a estas mudanças, propondo a visão de um 

continuum mercado-hierarquia, apresentando arranjos híbridos intermediários 

(POWELL, 1990).  

 

Powell (1990) apesar de ter sido um dos pioneiros na discussão de modelos 

híbridos, entende que eles são imprecisos, estáticos, limitados e não ajudam a 

explicar diversas formas viáveis de colaboração. A idéia das transações ocorrendo 

em um contínuo é muito mecânica e falha em capturar toda a complexidade das 

trocas. 

 

Alguns autores sustentam que os mercados não podem ser isolados da estrutura 

social e enfatizam que as atividades econômicas estão imersas em estruturas de 

relações sociais, questionando inclusive se a divisão entre mercado e hierarquia é 

útil em algumas situações (GRANOVETTER, 1985). Outros apontam a existência de 

uma mescla das diversas formas de troca, originando arranjos mistos: elementos de 

dominação e hierarquia em contratos (STINCHOMBE7 1985, apud POWELL, 1990), 

introdução de processos de mercado nas firmas, tais como transfer pricing, 

compensações baseadas em performance (ECCLES8, 1985 apud POWELL, 1990) e 

muito do comportamento observado em firmas não parece relacionado à lógica da 

integração vertical, por exemplo, o relacionamento de firmas com suas empresas de 

consultoria, contabilidade e bancos pode ser muito mais contínuo e pessoal que sua 

                                             
7  STINCHCOMBE, A. Contracts as hierarchical documents. In: STINCHCOMBE, A; HEIMER, C. 

Organization theory and project management. Oslo: Norwegian University Press, 1985. 
8  ECCLES, R. The trasfer pricing problem: a theory for practice. Lexington, MA: Lexi Books, 1985. 
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relação com seus empregados, inclusive seus empregados mais graduados 

(POWELL, 1990). 

 

A nova forma de descrever e analisar as organizações proposta pelos teóricos das 

organizações em rede enfatiza, portanto, que algumas trocas são mais dependentes 

de cooperação, relacionamento, interesses mútuos e reputação. Powell (1990) 

propõe modelos estilizados de mercados, hierarquia e redes, que não são 

perfeitamente descritivos da realidade econômica, mas que ajudam a progredir no 

entendimento desses arranjos econômicos. O Quadro 2 sintetiza as principais 

diferenças entre mercado, firmas e redes, segundo esse autor. O foco da análise é a 

relação e esta assume, nas redes, a forma de cooperação. 

 

 

 

 Formas 

Características Mercado Hierarquia Rede 

Base 
Normativa 

Contrato – Direito de 
Propriedade Relação de Emprego Forças Complementares 

Meio de 
Comunicação Preços Rotinas Relacionamento 

Método de resolução 
de Conflitos Tribunais Supervisão Normas de reciprocidade-

Reputação 

Grau de Flexibilidade Alta Baixa Média 

Compromisso entre 
as partes Baixo Médio para Alto Médio para alto 

Clima Precisão / Suspeita Formal / burocrático Aberto / Benefícios mútuos 

Escolha dos atores Independente Dependência Interdependência 

Formas Mistas 
Transações repetidas  
Contratos como 
documentos hierárquicos  

Organização informal  
Transfer pricing 
Unidades de negócio 

Parceiros Múltiplos 
Regras Formais 

Quadro 2. Comparação das Formas de Organização Econômica 

Fonte: POWELL, 1990, p. 300. 
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Quando se olha para as organizações, se observa que sua essência, vista 

internamente, é a cooperação. Sem ela, não existiria a organização. De fato, 

naquelas atividades nas quais as pessoas não precisam cooperar, não há 

organizações. Quando o objetivo requer esforços coordenados de muitas pessoas, 

provavelmente apoiados por investimento de capital, vê-se as organizações 

presentes. Enquanto a cooperação parece ser a essência das relações dentro das 

organizações, a competição parece ser a essência nas relações 

interorganizacionais, na visão dominante (JARILLO, 1993). 

 

No contexto da perspectiva de redes, a identificação de cooperação com o 

comportamento intra-organizacional e a competição com o comportamento 

interorganizacional depende de como se defina a fronteira da “empresa”, isto é, a 

área onde a cooperação reina e fora, onde a competição é o parâmetro. Essa 

fronteira entre cooperação e competição não tem que necessariamente coincidir com 

as fronteiras legais da firma. Pode existir cooperação entre empresas e competição 

dentro delas. Na verdade estamos falando de duas dimensões que se cruzam 

(Quadro 3) (JARILLO, 1993). Portanto, na análise da Teoria de Redes, a fronteira 

das organizações em rede é o limite até onde existe cooperação. 

 

 

 

 Abordagem cooperativa Abordagem não-cooperativa 

P
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pr
ie

da
de

 
co

m
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 Empresa integrada 
verticalmente Burocracia 

P
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da
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nã

o-
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m
um

 

Strategic Network Mercado 

Quadro 3. Interação entre propriedade e abordagem da relação 

Fonte: JARILLO, 1993, p. 131. 
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Existe controvérsia entre os teóricos em relação à origem das redes. Por exemplo, 

segundo Powell (1990), as condições que explicam o surgimento das redes são 

diversas. Para o autor, em alguns casos, o racional seria a economia de custos de 

transação, uma vez que alguns arranjos na verdade aumentam os custos de 

transação, havendo, no entanto, contrapartidas significativas em questões 

estratégicas e de redução de incertezas, tais como: o acesso mais rápido a 

mercados, a recursos críticos, a habilidades e conhecimentos que não poderiam ser 

desenvolvidos internamente, além de pacificação das relações com governos e 

associações. Ou seja, apesar do aumento dos custos de transação que pode ocorrer 

em uma colaboração entre empresas, em uma avaliação mais ampla a associação 

traz benefícios mais valiosos, como acesso a conhecimento, possibilidade de 

inovações e agilidade. 

 

Porém Jarillo (1993) tem outra visão. Segundo o autor, na estrutura de uma strategic 

network, a empresa pode ser menos integrada que seus competidores e mais 

eficiente, capturando a eficiência de comprar externamente sem pagar as altas 

penalidades dos custos de transação. Para ele essa é a essência da nova estrutura: 

uma empresa encontra um modo de baixar os custos de transação, que, de outra 

forma forçariam competidores a se integrar. Os custos de transação são reduzidos 

pela confiança entre as empresas organizadas em rede. A confiança é a premissa 

ao invés do oportunismo. Em uma relação de confiança não é necessário pré-

especificar todos as futuras situações e estabelecer mecanismos para prevenir e 

corrigir o oportunismo, reduzindo os custos de transação. 

 

Parece certo que as redes podem ter múltiplas causas, mas para Powell (1990), 

existem alguns componentes críticos para o favorecimento de organizações em 

redes. Eles são fatores que fomentam a formação e a proliferação destes arranjos. 

São eles: 

 

 Know-how: caracterizado por ativos difíceis de desenvolver, móveis e 

intangíveis. Redes surgiriam em campos, nos quais o conhecimento e as 

habilidades não podem ser monopolizados ou controlados pelo maior preço. A 

ênfase das redes nas formas laterais de comunicação e nas obrigações 
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mútuas é adequada para uma força de trabalho altamente qualificada, em 

atividades que requerem conhecimento intensivo; 

 

 Demanda por velocidade: ambientes que têm certo grau de vantagem 

comparativa ao lidar com inovação e produtos customizados. Redes têm 

maior habilidade para disseminar e interpretar novas informações, pois estão 

baseadas em canais de comunicação complexos. Trata-se de um contexto 

para se “aprender fazendo”; 

 

 Confiança: certos contextos encorajam cooperação, solidariedade e 

reciprocidade. Quanto maior a probabilidade de interações futuras, maior 

tendência à cooperação. Também quando as transações se dão de forma 

recorrente, a qualidade das relações torna-se mais importante. Nessas 

situações, o monitoramento é mais efetivo, pois é efetuado por pares e não 

por superiores e o consenso ideológico substitui as regras formais. 

Organizações em rede tendem a ser mais comuns quando os participantes 

têm background comum, seja ele étnico, geográfico, ideológico ou 

profissional.   

 

 

2.7 Perspectiva das Competências Essenciais 
 

 

A perspectiva das Competências Essenciais (Centrais) ou Estratégia das 

Competências Essenciais oferece uma abordagem diferente das anteriores, 

abandonando a posição proeminente da eficiência na sua análise. Muitas vezes,  

nas empresas, as decisões de terceirização são tomadas predominantemente com 

base em custos. Se o custo de executar a atividade é menor que o custo na opção 

de terceirizar, isso justifica que o mais adequado seja fazer internamente a atividade. 

Se o custo ao terceirizar é considerado menor, a indicação seria contratar empresas 

para realizar a atividade externamente (CORRÊA; CAON, 2002).  
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A partir dos anos 90, principalmente com a publicação do livro Competing for the 

Future de Hamel e Prahalad em 1994, passou a ficar claro que nas decisões de 

“comprar ou fazer” deveriam entrar preocupações mais estratégicas do que apenas 

os custos marginais envolvidos: uma das preocupações principais deveria ser com 

as chamadas competências centrais. Essas incluiriam considerações sobre as 

atividades a serem terceirizadas representarem ou não competências centrais (core 

competences) (CORRÊA; CAON, 2002). 

 

Hamel e Prahalad (1994) definem competências como um conjunto de habilidades e 

tecnologias de uma empresa e sua competência central representaria uma 

somatória de aprendizados ocorridos cruzando fronteiras de equipes e unidades 

operacionais ou funcionais e, portanto, raramente é encontrada confinada em uma 

unidade ou equipe. Em 1990, Prahalad e Hamel haviam definido competências 

centrais como o  aprendizado coletivo da organização, especialmente como 

coordenar diversas habilidades produtivas e integrar múltiplos fluxos tecnológicos 

(PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

 

Segundo os autores, três características são necessárias para que uma competência 

seja considerada central (HAMEL; PRAHALAD, 1994): 

 

a) valor para o cliente: uma competência central é uma competência que 

proporciona ao cliente um valor percebido por ele como central. As empresas 

devem continuamente se questionar quais os elementos de valor presentes 

em seus produtos e serviços pelos quais os clientes estão de fato dispostos a 

pagar; 

 

b) diferenciação em relação à concorrência: uma competência central deve ser 

exclusiva. Uma competência comum às empresas do setor não pode ser 

considerada central; 

 

c) “extendabilidade”: uma competência central tem papel na abertura de novos 

mercados e oportunidades. A empresa é capaz de criar produtos diferentes e 

novos a partir dessa competência. 
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O conceito de competência central proposto por Hamel e Prahalad parece simples, 

mas a sua seleção na prática é uma tarefa difícil. Quinn e Hilmer (1994) sugerem 

sete pontos para sua identificação: 

 

a) focalizar conhecimentos e habilidades, não produtos e funções, pois são as 

habilidades intelectuais e os sistemas de administração que produzem 

vantagem competitiva; 

 

b) desenvolver competências de longo prazo, isto é, dominar habilidades que 

serão valorizadas pelos clientes no futuro. Para isso é interessante fomentar 

habilidades flexíveis e reavaliar constante e conscientemente as tendências; 

 

c) limitar o número de competências a duas ou três habilidades críticas, pois 

cada conjunto de habilidades requer dedicação e intensidade que não pode 

tolerar dispersão dos esforços; 

 

d) escolher espaços disponíveis no mercado onde o resultado do investimento 

nas habilidades poderá ter grande retorno.; 

 

e) dominar a área de conhecimento, com uma performance melhor do que 

qualquer outro concorrente. As empresas lucram consistentemente mais que 

seus concorrentes apenas se puderem desempenhar algumas atividades —

importantes para os clientes— melhor que qualquer outra empresa; 

 

f) focalizar as necessidades do cliente, escolhendo habilidades diretamente 

relacionadas às necessidades do cliente, fazendo esforços para compreendê-

lo e servi-lo; 

 

g) alinhar os sistemas organizacionais e não ficar na dependência de “estrelas”. 

A empresa deve converter esses talentos para o conceito ou a cultura 

corporativa. Especialmente nos casos em que a estratégia depende muito da 

criatividade, da dedicação pessoal, da iniciativa ou de atrair profissionais de 
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primeira linha, a essência  competitiva precisa ser capturada dentro do 

sistema da empresa. 

 

O entendimento sobre o significado das competências centrais é importante para as 

decisões de terceirização, pois os seus teóricos afirmam que a empresa deveria 

buscar controlar as competências que fazem mais diferença para o valor ofertado 

aos clientes (CORRÊA; CAON, 2002). 

 

Quinn e Hilmer (1994), discorrendo sobre a formação de estratégias, afirmam que 

dois conceitos são críticos. Um deles é a core competence, a idéia que as empresas 

precisam formar, manter e usar em sua formulação de estratégia competências 

fundamentais que trazem valor singular para seus clientes. O segundo conceito é a 

terceirização estratégica ou strategic outsourcing. A terceirização estratégica permite 

a concentração dos recursos da empresa em um conjunto de competências nas 

quais pode atingir superioridade em relação aos concorrentes. Segundo os autores, 

a combinação das abordagens pode alavancar as habilidades das empresas bem 

além dos níveis disponíveis com outras estratégias. Isso porque maximiza os 

retornos sobre recursos internos; proporciona barreiras contra concorrentes atuais e 

futuros; propicia a utilização plena de investimento de fornecedores externos, das 

inovações e das capacidades profissionais dessas empresas (o que seria 

financeiramente proibitivo desenvolver internamente) e, por último, diminui riscos, 

encurta o ciclo de tempo, reduz investimento e cria melhor receptividade às 

necessidades dos clientes. 

 

Na abordagem de Quinn e Hilmer (1994), inicialmente toda empresa deve definir 

suas core competences e, a partir daí, avaliar a possibilidade de terceirizar as 

demais atividades. Neste processo, deve se levar em conta o potencial de obter 

vantagem, os custos de transação, a vulnerabilidade que pode surgir de um fracasso 

de mercado se a atividade for terceirizada e o que pode ser feito para diminuir essa 

vulnerabilidade (como providências junto aos fornecedores a fim de criar controles 

apropriados e manter a flexibilidade necessária para a demanda). Quando são altos 

os potenciais de vantagem competitiva e de vulnerabilidade estratégica, a empresa 

precisa de um alto grau de controle, o que leva a empresa a três opções: a 
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necessidade de produção interna, a arranjos de propriedade conjunta ou a contratos 

de longo prazo (implícitos ou explícitos).  

 

Para Quinn e Hilmer (1994), as competências centrais são atividades que oferecem 

vantagem competitiva de longo prazo e precisam ser rigidamente controladas e 

protegidas. As atividades periféricas são aquelas não-críticas para a vantagem 

competitiva da empresa. Os gerentes devem desenvolver, conscientemente, suas 

competências centrais para bloquear estrategicamente a concorrência, evitando a 

terceirização e não permitindo que os fornecedores tenham acesso às bases de 

conhecimento ou habilidades críticas de suas competências centrais. 

 

 

2.8 Dinâmica do Setor, Arquitetura do Produto e Matriz de Dependência e 
Terceirização 
 

 

Em “Clockspeed” (Mercados em Evolução Contínua, no Brasil), Fine (1999), 

fundamenta-se em uma década de pesquisas na Sloan School of Management para 

introduzir um novo conceito, a idéia da velocidade evolutiva, essencial para a 

compreensão da dinâmica de cadeias de fornecimento (ou de suprimento). Segundo 

o autor, cada setor produtivo possui seu próprio ciclo de vida evolutivo (clockspeed), 

medido pela velocidade com que se introduzem novos produtos, processos e 

estruturas organizacionais (cada um desses elementos com o seu próprio 

clockspeed). O setor de microprocessadores de computadores, por exemplo, tem 

uma velocidade evolutiva alta quando comparado ao setor automobilístico ou aos 

fabricantes de aeronaves comerciais. Versões mais modernas de computadores 

pessoais são lançadas a casa seis meses, enquanto em relação aos automóveis, 

isso demora de quatro a seis anos. 

 

Segundo Di Serio e Sampaio (2001), a principal conseqüência desse fenômeno é a 

marginalização do conceito de vantagem competitiva sustentável proposto por 

Porter. Quanto mais rápida a velocidade evolutiva de um setor, mais temporária é 

sua vantagem competitiva. Segundo Fine (1999), a empresa precisa aprender a se 
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concentrar diretamente em dois conjuntos de prioridades: (a) explorar as atuais 

capacidades e vantagens competitivas e (b) construir, de forma consciente e 

deliberada, novas capacidades para o momento inevitável em que as antigas não 

mais se constituírem em fonte de vantagem competitiva. A organização precisa ter a 

habilidade de desenvolver uma série de competências temporárias. Fine (1996) 

afirma que as firmas de alto-desempenho são distinguidas das comuns pela sua 

habilidade de antecipar melhor onde oportunidades lucrativas são prováveis de 

surgir e investir nas capacidades e relações relevantes para explorar tais 

oportunidades. 

 

Fine (1999) também apresenta o modelo setorial de hélice dupla, um ciclo duplo 

infinito que explica mudanças nas cadeias de fornecimento. Esse modelo se constitui 

num movimento cíclico entre setores integrados verticalmente, compostos por 

empresas gigantescas, e setores desintegrados horizontalmente, constituídos de 

uma multidão de inovadores, cada um buscando um nicho próprio no amplo espaço 

resultante da prévia extinção das gigantes. 

 

Segundo o autor, quando a estrutura do setor é vertical e a arquitetura do produto é 

integral, as forças que atuam no sentido da configuração horizontal e modular são: 

 

a) a entrada de competidores de nicho, que esperam conquistar segmentos 

setoriais distintos; 

 

b) o desafio de manter-se à frente da concorrência nas muitas dimensões da 

tecnologia e dos mercados; 

 

c) as inflexibilidades burocráticas e organizacionais que geralmente se instalam 

nas empresas grandes e acomodadas. 

 

Por outro lado segundo Fine (1999), quando o setor tem uma estrutura horizontal, 

outro conjunto de forças o impele rumo à integração vertical e a arquitetura integrada 

do produto. Essas forças incluem: 
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a) os avanços técnicos num subsistema, capazes de transformá-lo em 

mercadoria escassa da cadeia e que conferem poder de mercado ao seu 

detentor; 

 

b) o poder de mercado num subsistema que encoraja o bundling (venda de 

serviços e produtos como um conjunto) com outros subsistemas de modo a 

aumentar o controle e agregar mais valor; 

 

c) o poder de mercado num subsistema que estimula a integração da 

engenharia com outros subsistemas de modo a desenvolver soluções 

integradas patenteadas. 

 

Ao introduzir o conceito de clockspeed setorial, também argumenta Fine (1996), à 

luz do entendimento de uma dinâmica dos setores, que o desenho e a articulação de 

capacidades na cadeia de fornecimento é uma “meta ou inner-core competence”  na 

qual as empresas precisam se focar, principalmente naquelas indústrias de alta 

velocidade evolutiva. Fine e Whitney em outro artigo, “Is the make-buy decision 

process a core competence?” (FINE; WHITNEY, 1996), ampliam a discussão sobre 

competências centrais e ao mostrar que não existem políticas de terceirização 

adequadas a todas as empresas em todas as circunstâncias, defendem que as 

habilidades que uma empresa deve reter são, na verdade, aquelas que apóiam o  

processo de decisão “make or buy”. Eles ainda afirmam que a literatura de estratégia 

de negócios tem historicamente se concentrado em corporações individuais, como 

unidade de análise apropriada, e atualmente a atenção tem se expandido para a 

“organização extendida” — isto é, a cadeia de suprimentos — um termo que designa 

a corporação acompanhada de sua rede de fornecedores, rede de distribuidores e 

sua rede de alianças. 

 

Outra perspectiva importante para as decisões de terceirização, a arquitetura do 

produto, também foi apresentada por Fine e Whitney (1996). Os autores notaram 

que alguns itens entre elementos de produto e infra-estrutura são mais facilmente 

decompostos que outros. Os itens que podem ser decompostos são aqueles 

usualmente chamados de commodites. Eles estão disponíveis a partir de várias 



Germany Gonçalves Veloso 
 
 

 

53

fontes e podem ser substituídos, a princípio, independente da fonte. Uma vez que 

commodites são sujeitas a economias de escala, é raro para uma firma não 

terceirizá-las. 

 

Além disso, as empresas não podem evitar dependência de outras e essa 

dependência pode ser identificada como de conhecimento ou de capacidade (FINE; 

WHITNEY, 1996).  No primeiro caso, a empresa presumivelmente pode fazer o item 

em questão e sem dúvida já o faz, mas por razões de tempo, dinheiro, espaço ou 

atenção gerencial, escolhe estender sua capacidade através de um fornecedor. No 

último caso, a empresa presumivelmente precisa do item, mas não tem a habilidade 

para fazê-lo e procura um fornecedor especializado para preencher sua necessidade 

(FINE; WHITNEY, 1996). Ver Quadro 4. 
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Quadro 4. Matriz de Dependência e Terceirização 

Fonte: FINE; WHITNEY,1996, p. 21. 

 

 

Em síntese, Fine (1999) aponta quatro dimensões para a análise da decisão “fazer 

ou comprar”. O autor defende que todos os setores apresentam mudanças cíclicas 

em sua estrutura de cadeia de fornecimento, alternando períodos de integração com 

períodos de desintegração. Essas mudanças cíclicas ocorrem em diferentes 

velocidades evolutivas (clockspeed) em cada setor da economia e em setores com 

alta velocidade evolutiva as empresas não podem correr o risco de perder o controle 

sobre subsistemas críticos ao seu desempenho. Indicadores da velocidade evolutiva 
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são os ciclos evolutivos dos produtos, processos e estruturas organizacionais. Deve 

se classificar os serviços em termos da sua arquitetura do produto e tipo de 

dependência predominante. Quanto à arquitetura do produto, o modelo orienta 

terceirizar os produtos ou serviços que sejam modulares, isto é, exibem poucas e 

bem definidas interfaces com os demais componentes do sistema e podem ser 

substituídos independentemente da fonte, ou seja, são commodities Orienta 

terceirizar também se a decisão não levar à dependência de conhecimento em 

relação ao fornecedor, mais especificamente dependência de conhecimento sobre o 

projeto e desenvolvimento em oposição à dependência de capacidade produtiva, 

somente. Quando a base de fornecedores for grande, a terceirização também é 

favorecida. 

 

Ao revermos as contribuições de Fine, terminamos o levantamento dos modelos de 

decisão e dispomos ilustrativamente as variáveis selecionadas de cada um deles 

(Quadro 5).  
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TEORIAS VARIÁVEIS SELECIONADAS REFERÊNCIAS PRINCIPAIS 

Freqüência das transações WILLIAMSON, 1981 

Especificidade dos ativos WILLIAMSON, 1991 

Incerteza  

Teoria dos Custos Transacionais 

   

Intensidade das transações BAKER, 1990 

Criticidade do recurso SALANCIK; PFEFFER, 2003 

Assimetria de poder  

Padronização  

Teoria da Dependência dos Recursos 

Incerteza ambiental   

Incerteza dos resultados EISENHARDT, 1989 

Aversão ao risco JENSEN, 2000 

Sistema de informação  

Programabilidade das tarefas  

Teoria da Agência 

Mensurabilidade   

Demanda por velocidade JARILLO, 1993 

Conhecimento Intensivo POWELL, 1990 

Inovação tecnológica  

Incerteza  

Perspectiva das Organizações em 
Redes 

  

Importância para o cliente PRAHALAD; HAMEL, 1990 

Importância relativa HAMEL; PRAHALAD, 1994 

Extendabilidade QUINN; HILMER, 1994 

Estratégia das Core Competences 

  

Cloockspeed FINE, 1996, 1999 

Modularidade FINE; WHITNEY, 1996 

Tipo de dependência  

Base de fornecedores  

Dinâmica do setor e Arquitetura do 
Produto 

  

Quadro 5. Variáveis independentes selecionadas dos modelos de decisão “make-or-buy” 
descritos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.9 O Contexto Hospitalar 
 

 

2.9.1 A Organização Hospitalar 
 

 

A organização hospitalar, objeto de interesse deste trabalho, apresenta algumas 

particularidades que a caracterizam e distinguem. 

 

Para o Ministério da Saúde do Brasil, o hospital é definido como: 

  
Estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de 
internação, a uma determinada clientela, ou de não internação, no caso de 
ambulatório ou outros serviços (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1987) 

 

 

Para a Organização Mundial de Saúde, o hospital é: 

 
Parte integrante de uma organização médica e social, cuja função básica consiste 
em proporcionar à população assistência médica integral, curativa e preventiva, sob 
qualquer regime de atendimento, inclusive o domiciliar, constituindo-se também em 
um centro de educação, capacitação de recursos humanos e de pesquisa em saúde, 
bem como de encaminhamento de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e orientar 
os estabelecimentos de saúde a ele vinculados tecnicamente (OSP/OMS, 1998). 

 

 

Para Castelar, o hospital é o: 

 
[...] estabelecimento cuja finalidade básica é o atendimento assistencial em regime 
de internação, sem que isso exclua o atendimento ambulatorial. As atividades que 
lhe são pertinentes incluem as de prevenção, terapêutica, reabilitação, ensino e 
pesquisa (CASTELAR, 1995). 

 

 

O hospital é tido como uma das mais complexas organizações, pois agrega um 

conjunto de serviços de clínica, hotel, restaurante, farmácia, lavanderia, laboratório, 

entre outros. A organização hospitalar envolve um grande número de especialidades 

e especialistas, possui tecnologias que variam desde a mais simples até as mais 
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sofisticadas e tem uma clientela ampla, que demanda serviços de diferentes 

complexidades e especialidades (PICCHIAI, 1998).  

 

No Manual da Association of University Programs in Health Administration (AUPHA), 

Starkweather e Shropshire (1994), descrevem algumas das características especiais 

da Administração de Serviços de Saúde, especialmente de hospitais: 

 

 complexidade: provavelmente nenhuma organização tem a variedade de 

membros das organizações de saúde. Da mesma forma, a variedade de 

níveis de educação, habilidades e experiências; 

 

 o poder no hospital tem várias origens: (1) o poder derivado do conhecimento 

especializado crucial para a realização de um trabalho e (2) o poder 

representativo, em que um grupo de pessoas implicitamente concorda em 

seguir um líder enquanto esse os consultar e levá-los na direção que 

desejam. O poder informal tem grande importância na execução das 

atividades do dia-a-dia e na implementação de projetos; 

 

 processo de decisão: ocorre por coalizão das principais categorias 

profissionais, pois essas reconhecem que são mutuamente dependentes; 

 

 coordenação e estrutura: em um hospital, quase todas as partes operam em 

coordenação, o que requer intensa comunicação horizontal; 

 

 intensamente conflitivo: em função de ser difícil medir a efetividade 

organizacional, existe um grande número de discussões sobre o que é correto 

fazer. Além disso, como existe uma ampla gama de profissionais, existem 

grandes divergências de expectativas e perspectivas. 

 

 

Existem várias evidências de peculiaridades dos processos gerenciais nos hospitais, 

onde se tem demonstrado que a subjetividade é um ponto determinante no processo 

decisório (MEDEIROS, 1999), a formulação estratégica é basicamente intuitiva, 

criativa e algumas vezes ameaça o status quo (BARBANTI, 2000) e onde o processo 



Aplicação de Modelos de Decisão “Make or Buy” em Hospitais 
 
 

 
 

58

de aprendizagem se dá através das próprias mudanças em curso, mas sem nenhum 

planejamento (PICCHIAI, 1998). 

 

Atualmente muitas instituições hospitalares se concebem como empresas 

prestadoras de serviços de saúde, em disposição permanente para atender às 

expectativas e demandas de um cliente, o paciente; e, disposta a funcionar em um 

mundo de competência com base na qualidade (MALAGÓN-LONDOÑO, 2000). Para 

Mordelet et. al. (1995), a possibilidade competitiva dos hospitais depende de 

planejamento estratégico, plano de desenvolvimento, organização e processos 

sobre parâmetros de qualidade, recursos humanos adequados, satisfação do 

pessoal, avaliação da gestão, retro-alimentação constante, disciplina de investigação 

e ética (MALAGÓN-LONDOÑO, 2000).  

 

Em geral, os hospitais são divididos em 4 áreas: serviços de atenção direta ao 

paciente (área assistencial), serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT), 

apoio técnico e apoio administrativo. Para Bittar (1997) a área denominada Área 

Complementar de Diagnóstico e Terapêutica é composta por: anatomia patológica, 

angiografia/hemodinâmica, banco de sangue, banco de tecidos, betaterapia, biologia 

molecular, cardiotocografia, dermatologia (laser), diálise peritoneal, ecocardiografia, 

endoscopia, eletrocardiografia, eletroencefalografia, eletromiografia, ergometria, 

fisioterapia, fonoaudiologia, hemodiálise, holter, litotripsia, medicina nuclear, 

microondaterapia prostática, neurofisiologia, oftalmologia, ortóptica, patologia clínica, 

pneumologia (provas), potencial evocado, quimioterapia, radiologia, reprodução 

humana, radioterapia, reabilitação, ressonância magnética, tomografia, ultra-

sonografia e urodinâmica. 

 

 

2.9.2 Terceirização em Hospitais  
 

 

Nos hospitais a terceirização também é um fenômeno bastante freqüente. A prática 

da terceirização de serviços nos hospitais do sudeste brasileiro, por exemplo, já 

ultrapassa as áreas não-finalísticas de apoio de serviços gerais de limpeza, 

vigilância, manutenção, alimentação, administração e contabilidade e atingem áreas 
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finalísticas como os serviços profissionais e técnicos de saúde (GIRARDI; 

CARVALHO; GIRARDI JR., 2000). As evidências dos autores têm como fonte um 

estudo, realizado em 1999, sobre as formas de contratação de pessoal e serviços 

em hospitais e as modalidades institucionais adotadas no caso de terceirização do 

trabalho e dos serviços, tendo como amostra 682 hospitais da região sudeste 

(públicos e privados, de diversos portes).  Nos EUA a tendência também se verifica 

e na verdade, quando comparada a outros setores, a área da Saúde tem uma alta 

taxa de terceirização (ROBERTS, 2001). 

 

A terceirização vem atingindo de forma crescente áreas como os serviços 

profissionais especializados e essenciais (como as equipes médicas e de 

enfermagem). No Brasil, observa-se que os hospitais privados com finalidade 

lucrativa, bem como o segmento filantrópico e beneficente conveniado ao SUS têm 

demonstrado crescente adoção de terceirização em suas diversas modalidades, ao 

invés de contratar diretamente os médicos ou de utilizar a tradicional alternativa de 

prestação de serviços como profissional autônomo. Com a proliferação dos seguros, 

planos e convênios, os hospitais têm estimulado os médicos a se organizem sob 

forma de sociedades de cotistas (micro e pequenas empresas de profissionais 

liberais) e cooperativas médicas - entre outras formas institucionais e contrata os 

profissionais através dessas modalidades (GIRARDI; CARVALHO; GIRARDI JR., 

2000). 

 

Malik (1996) cita terceirizações em diversos setores dos hospitais. E usa como 

exemplo a área de administração de pessoal, onde há hospitais que terceirizaram 

quase tudo, de seleção a folha de pagamento. Essas organizações costumam 

reservar para si mesmas algumas atividades, como definir perfis daqueles que serão 

selecionados, determinar critérios de remuneração, assumir se haverá ou não plano 

de carreira. Ou seja, separam-se claramente as ações voltadas às políticas de 

recursos humanos daquelas vinculadas à execução. Mesmo assim, há casos de 

empresas que decidiram voltar atrás na decisão, por parecer-lhes que seus recursos 

humanos estavam fugindo de seu controle, uma vez que as informações básicas a 

respeito deles estavam na mão de outras organizações. Picchiai (2000) também 

considera que a terceirização de algumas funções de recursos humanos, como 
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estratégia de busca de qualidade e expertise no mercado, é útil, ajudando no 

processo de enxugamento do quadro de pessoal. 

 

Nos EUA, muitos hospitais, na busca por estratégias para redução de custos e 

melhoria contínua da qualidade vão além e estão considerando contratar firmas para 

gerenciar seus contratos com terceirizados, no modelo da quarteirização. Gerentes 

de contratos liberam os administradores hospitalares para outras funções, 

freqüentemente podem adquirir suprimentos a preços mais baixos e de melhor 

qualidade, são melhores para recrutar e reter empregados e podem conduzir os 

problemas dos departamentos. Essas empresas de gestão de contratos podem, 

segundo o autor, administrar muitas áreas dos hospitais melhor que os executivos 

do hospital. As desvantagens são que algumas vezes, os administradores 

dependem demais dos contratados. Os hospitais contratam a altos valores a fim de 

solucionar problemas imediatos e continuam a pagar essas taxas após o problema 

ser resolvido. E quando o desempenho destes arranjos não é satisfatório, muitas 

vezes a alta administração do hospital não fez o seu trabalho: rever os relatórios de 

desempenho, conduzir pesquisas de satisfação entre os empregados, médicos e 

clientes além de solicitar resultados mensuráveis das empresas gerenciadoras de 

contratos (JOHNSON, 1992). 

 

Na literatura americana também encontramos relatos de terceirização de serviços 

clínicos. Há casos em que as organizações não tinham como uma de suas 

competências clínicas centrais a realização daquele serviço e contratam outro 

hospital que prestava o serviço em nível de excelência (CHYNA, 2000). Em outras 

organizações, diferentes grupos operam diferentes tipos de serviços (como  

hospices,  hospitais, serviços para pacientes com Doença de Alzheimer e centros de 

cuidados continuados) (PRESS, 1999). 

 

A enfermagem é um caso a parte, pois é uma área citada por garantir a continuidade 

do cuidado ao paciente, pois permanece 24 horas por dia no hospital. Em função 

disso, questiona-se a adequação e coerência de se trabalhar com terceiros na área, 

pois a dúvida é se garantiriam o vínculo com os usuários, considerado básico para a 

atividade. Até mesmo a ética desse tipo de procedimento é questionada, quando se 
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reflete sobre o fato de alguém estranho à organização se ocupar de uma pessoa que 

escolheu procurar cuidados justamente nela (MALIK, 1996). No entanto, em alguns 

dos melhores hospitais do mundo, por circunstâncias de mercado e até de usos da 

prática de enfermagem, já se utiliza essa modalidade e, mesmo no Brasil, há quem a 

justifique e até a defenda. Os conselhos e associações profissionais de categorias 

não condenam essa modalidade de serviço em enfermagem  (MALIK, 1996). 

 

Malik e Pena (2003) em estudo comparativo do processo de construção da 

estratégia em hospitais dos EUA (Atlanta) e do Brasil (São Paulo), levantaram a 

opinião de executivos sobre parcerias estratégicas, dentre outros temas. Segundo os 

autores, na realidade brasileira, os executivos mostram um entendimento distorcido 

do conceito, referindo-se a: (a) características da própria organização (relação entre 

operadoras de planos de saúde e prestadores); (b) contratos com prestadores de 

serviço, que na verdade são simplesmente contratos com fornecedores ou (c) 

associações com instituições do mesmo setor, com o objetivo de aumentar o poder 

de barganha junto a fornecedores e fontes pagadoras. Nos EUA, a idéia é aplicada 

também ao desenvolvimento de parcerias com o intuito de realizar compras em 

conjunto e compartilhar recursos em projetos estratégicos comuns dos hospitais. 

 

Em relação à terceirização de SADT de hospitais públicos e privados, verificou-se no 

estudo de Girardi, Carvalho e Girardi Jr. (2000) que no sudeste do Brasil, 39% dos 

serviços de hemoterapia, 63% dos laboratórios, 38% dos serviços de radiologia, 

61,4% dos serviços de tomografia e 70,2% dos serviços ressonância magnética são 

terceirizados. Nos EUA, 10,5% dos laboratórios, 5,3% dos serviços de radiologia e 

50,5% dos serviços de ressonância magnética são terceirizados (HOPPSZALLERN, 

2002). 
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2.9.3 As Decisões de Terceirização em Hospitais 
 

 

Existem alguns estudos especificamente sobre as decisões de terceirização na área 

de saúde e hospitalar. 

 

Em seu estudo de caso no Hospital e Maternidade Assunção, Guerra (1996), relata 

que a instituição optou pelo processo de terceirização (nos serviços de limpeza, 

lavanderia e governança) a fim de obter melhorias operacionais e gerenciais, através 

da relação de parcerias, com terceiros especializados, buscando especialização, 

eficiência, otimização de recursos e redução de custos.  

 

Alcantara e Castor (1999) descreveram o processo decisório (e não somente os 

critérios utilizados) de terceirização no setor público de Saúde, relatando o processo  

ocorrido nas Secretarias Municipais de Saúde de Almirante Tamandaré e Fazenda 

Rio Grande, cidades situadas na região metropolitana de Curitiba. Na primeira foi 

contratada equipe de médicos para o Pronto-Atendimento recém-inaugurado na 

cidade e na segunda, foi contratada toda a equipe de profissionais (médicos, 

enfermeiros, técnicos, auxiliares e pessoal administrativo) para a reabertura do 

hospital municipal. Os dois processos apresentavam grande similaridade. A decisão 

de terceirizar era estratégica e os serviços similares. A demora e as dificuldades 

propiciadas pelo ordenamento jurídico foram um dos principais motivos para a 

terceirização. A escolha promoveu agilidade e flexibilidade aos serviços, mas 

apresentou dificuldades para avaliação do desempenho. 

 

Teles (2002), em um estudo sobre Administração Estratégica de hospitais, levantou, 

em uma de suas questões, a opinião de executivos do setor sobre a importância da 

terceirização de atividades-meio dentro da estratégia dos hospitais. A opinião 

dominante é que se trata de um objetivo relevante porém não estratégico e houve 

uma dispersão das opiniões, na escala de concordância, quando questionados 

sobre o valor da terceirização dessas atividades para obtenção de ganho de 

eficiência e redução de custos. 

 



Germany Gonçalves Veloso 
 
 

 

63

Malik (1996), relacionando Administração da Qualidade e terceirização em hospitais, 

relata que segundo muitos gerentes de empresas da área de saúde, a terceirização 

vem sendo utilizada, na última década, como instrumento para aumentar a eficiência 

e a qualidade. O grande argumento citado é que ela permite à organização 

concentrar-se naquilo que sabe fazer, priorizando algumas de suas atividades em 

detrimento de outras, consideradas secundárias ou de difícil implantação, por serem 

muito caras, ou ainda dispensáveis, em função de suas características.  

 

Para Malik (1996), entre os defensores da terceirização na área de saúde, alguns 

consideram desnecessário montar um grande departamento de pessoal para fazer 

folha de pagamento e escalar férias, preferindo comprar esses serviços no mercado. 

Outros não têm interesse em fazer grandes investimentos em equipamento, como os 

de laboratório e serviços de imagem, optando por negociar custos e porcentagem 

sobre renda com quem resolve criar tais serviços, mesmo dentro do hospital. A 

autora cita que há diferentes modalidades: o hospital pode alugar sua área física e 

equipamentos para o prestador de serviços, que se responsabiliza por pessoal, 

material de consumo e manutenção; ou o prestador de serviços busca, no hospital, 

os pedidos e materiais de exames para realizá-los em um lugar central; ou ainda, 

diferentes outras combinações. 

 

Outra possibilidade, no setor, é centralizar algumas atividades que necessitam de 

grandes investimentos e cujos equipamentos costumam ficar ociosos (como 

lavanderia e cozinha) em um pool que sirva a diversos hospitais. Nessa alternativa, 

pode se optar desde pela solução de uma área central, fora de qualquer hospital, até 

pela instalação de cozinha em um, lavanderia em outro, de maneira a abastecer 

todos, que podem ratear os custos e supervisionar os serviços, ou simplesmente 

comprar esses serviços (MALIK, 1996).  

 

Outra situação existente na área é considerar como terceirizáveis apenas as 

atividades do tipo geral, como segurança, jardinagem e limpeza de áreas externas 

(deixando as áreas internas a cargo de pessoal treinado dentro das organizações). 

Mais um critério disponível é terceirizar áreas nas quais trabalha pessoal 

considerado pouco qualificado (como manutenção predial, limpeza, jardinagem, 

segurança, cozinha e lavanderia). Ou, ainda, atividades nas quais os profissionais 
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estão com remuneração considerada elevada para o mercado, como o caso de 

manutenção de equipamentos, em que a disputa pelos poucos elementos 

qualificados disponíveis é muito grande (MALIK, 1996). 
 

Segundo Malik (1996) argumentos contrários à terceirização, em geral, no setor 

saúde são: 

 

 relacionados à Qualidade: alguns diretores de serviços de saúde consideram 

absolutamente inadequado terceirizar qualquer atividade na qual haja contato 

com o usuário, pois o trabalhador terceirizado não teria interesse em ser 

agradável, não assumiria a postura da organização e não se sentiria 

necessariamente comprometido com seus usuários; 

 

 trabalhadores especializados, por exemplo em manutenção, nem sempre 

estão especializados para as atividades do setor, consumindo muito tempo e 

muitos recursos. 

 

 

Young (2003) fez um estudo especificamente para testar se a Teoria dos Custos de 

Transação de Williamson é aplicável em hospitais. Ele conduziu um estudo de casos 

de duração de 10 meses, entrevistando 11 pessoas de diferentes níveis hierárquicos 

em um hospital rural público que havia terceirizado diversas áreas clínicas e não-

clínicas. Concluiu, a partir de suas evidências, que tomadores de decisão não 

escolhem, entre terceirizar ou não, baseados exclusivamente na freqüência de 

transações e especificidade dos investimentos.  
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Tipos de Pesquisa 
 
 
Segundo os estudiosos da área existem três tipo de pesquisa empírica em ciências 

humanas: as pesquisas exploratórias, as pesquisas explicativas ou experimentais e 

as pesquisas descritivas. 

 

As pesquisas exploratórias são investigações que têm por finalidade formular um 

problema ou esclarecer questões para desenvolver hipóteses. O estudo exploratório 

aumenta a familiaridade do pesquisador com o fenômeno ou com o ambiente que 

pretende investigar, servindo de base para pesquisa futura mais precisa (DENCKER; 

DA VIA, 2001; LAKATOS; MARCONI, 2001; ROESCH, 1999). Nessas pesquisas, 

uma variedade de procedimentos pode ser utilizada para o estudo relativamente 

intensivo de um número pequeno de unidades, mas geralmente sem o emprego de 

técnicas probabilísticas de amostragem (LAKATOS; MARCONI, 2001). 

 

As pesquisas explicativas ou experimentais consistem em investigações cujo 

objetivo principal é o teste de hipóteses que dizem respeito à relação de tipo causa-

efeito. Envolvem grupos de controle, seleção aleatória e manipulação de variáveis 

independentes. Empregam rigorosas técnicas de amostragem para aumentar a 

possibilidade de generalização das descobertas realizadas (LAKATOS; MARCONI, 

2001; DENCKER; DA VIA, 2001). Nas ciências sociais, a aplicação desse método 

reveste-se de muitas dificuldades, razão pela qual se recorre também a outros 

métodos, sobretudo o observacional (GIL, 2002).  

 

Por último, as pesquisas descritivas são investigações cuja finalidade é delinear ou 

analisar fenômenos, avaliar programas ou isolar variáveis-chave. Podem descrevem 

a situação utilizando critérios quantitativos que estabelecem proporções e 

correlações entre as variáveis observadas, procurando elementos que permitam a 

comprovação de hipóteses (LAKATOS; MARCONI, 2001; DENCKER; DA VIA, 

2001). Segundo Gil (2002) as pesquisas descritivas têm dois objetivos primordiais: 
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(a) descrever as características de determinada população ou fenômeno ou (b) 

estabelecer relações entre variáveis. 

 

Em relação a esse segundo objetivo possível para as pesquisas descritivas, pode-se 

encontrar comentários na literatura. 

 

Para Lakatos e Marconi (2001), existem formas de estudo descritivo que se referem 

à descoberta de relações relevantes entre determinadas variáveis. Geralmente nem 

hipóteses preditivas nem perguntas específicas são  a priori  formuladas, de modo 

que se inclui no estudo um grande número de variáveis potencialmente relevantes e 

o interesse se centraliza em encontrar as de valor preditivo. Segundo as autoras, 

esses são denominados estudos de relações de variáveis. Também, segundo as 

autoras, estudos descritivos podem ser utilizados para a verificação de hipóteses. 

Nesses projetos há definição explícita de hipóteses que são derivadas de teoria e, 

por esse motivo, podem consistir em declarações de associação entre duas ou mais 

variáveis, sem referência a uma relação causal entre elas. 

 

Para Gil (2002) pesquisas descritivas podem visar a descobrir a existência de 

associação entre variáveis como, por exemplo, as pesquisas eleitorais que indicam a 

relação entre preferências político-partidárias e o nível de rendimentos ou de 

escolaridade. Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da 

existência de relação entre variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa 

relação. Neste caso tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima de pesquisas 

explicativas. 

 

Para Rudio (2002), existem dois tipos de estudos descritivos que se aproximam dos 

estudos explicativos: as “pesquisas de correlação” e os “estudos causais 

comparativos”. Nas pesquisas de correlação, se utilizam técnicas para determinar 

até que ponto duas variáveis se relacionam entre si. Como se busca evidenciar a 

existência e grau da relação e não a relação de causalidade, essas pesquisas são 

descritivas (RUDIO, 2002). Nos estudos causais comparativos, os fenômenos são 

estudados buscando conhecer se há uma relação de causalidade, porém o método 

é diferente dos estudos explicativos. No método causal comparativo, o pesquisador 
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inverte o procedimento: parte da observação do fenômeno e procura achar, entre as 

múltiplas causas possíveis, os fatores – as variáveis independentes – que se 

relacionam com o fenômeno ou contribuem para determinar seu aparecimento 

(RUDIO, 2002). Nesse método de estudo, os indivíduos já experimentaram o 

fenômeno no momento da pesquisa, as informações fornecidas não são tão 

precisas, porém esse é muitas vezes o tipo de estudo possível para evidenciar 

causalidade. 

 

Outro critério de classificação freqüentemente considerado independente do anterior 

é dividir as pesquisa em quantitativas e qualitativas. 

 

Pesquisas quantitativas baseiam-se na idéia básica do positivismo, segundo o qual o 

mundo social existe externamente ao homem, e suas propriedades devem ser 

medidas através de métodos objetivos (ROESCH, 1999). Em estudos quantitativos, 

o pesquisador conduz o seu trabalho a partir de um plano pré-estabelecido, com 

hipóteses claramente especificadas e variáveis operacionalmente definidas. Há 

também uma preocupação com a medição objetiva e a quantificação dos resultados 

(GODOY, 1995). 

 

As pesquisas qualitativas não empregam ferramentas estatísticas sofisticadas, não 

procuram enumerar ou medir os eventos estudados, mas buscam a obtenção  de 

dados descritivos e exploratórios sobre pessoas, lugares e processos interativos, 

através do contato direto do pesquisador com a situação estudada (GODOY, 1995). 

 

As pesquisas qualitativas podem ser vistas de duas formas. Pode-se encará-las 

como um tipo de pesquisa baseada em um paradigma diferente ou podem ser vistas 

como uma fase inicial de outras pesquisas. Para (STAW9, 1997 apud ROESCH, 

1999) os métodos de coleta e análise da pesquisa qualitativa são apropriados para 

uma fase exploratória de pesquisa. A idéia é realizar primeiramente estudos 

utilizando técnicas de análise qualitativas e, mais tarde, quando se tiver adquirido 

conhecimento e construído uma intervenção bem-sucedida, o estudo pode ser 

implementado em larga escala. 

                                             
9 STAW, B. M. The Experimenting Organization. Organizational dynamics. New York: Amacon, v.6, 

n.1, Summer, 1977. 
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3.2 O Estudo de Caso 
 
 
O estudo de caso, segundo Yin (1994), é uma estratégia de pesquisa que busca 

examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. Difere, pois, dos 

delineamentos experimentais, no sentido de que esses deliberadamente divorciam o 

fenômeno em estudo de seu contexto. Igualmente estudos de caso diferem do 

método histórico, por se referirem ao presente e não ao passado. 

 

Segundo Yin (1994), o estudo de caso é uma estratégia de escolha quando a 

pesquisa deseja responder  perguntas do tipo “como” ou “por que” (Quadro 6). Outro 

fator que indica a utilização dos estudos de caso é quando o número de variáveis 

utilizadas é muito maior que os pontos de coleta de dados (YIN, 1994). 

 

 

 

ESTRATÉGIA Forma da Questão 
de Pesquisa 

Exige Controle Sobre 
Eventos Comportamentais? 

Focaliza Acontecimentos 
Contemporâneos? 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento Quem, o que, onde, 
quantos, quanto Não Sim 

Análise de 
arquivos 

Quem, o que, onde, 
quantos, quanto Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, por que Não Não 

Estudo de casos Como, por que Não Sim 

Quadro 6. Situações relevantes para as diferentes estratégias de pesquisa  

Fonte: YIN, 1994, p. 24. 

 

 

 

Roesch (1999) classifica o estudo de casos dentro das pesquisas qualitativas porque 

com freqüência esses se iniciam com esquema conceitual fraco. No entanto, para 

Yin (1994) os estudos de caso tanto podem trabalhar com evidências quantitativas 

como qualitativas. Além disso, segundo YIN, os estudos de casos não requerem 

necessariamente um modo único de coleta de dados. 
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A falta de um esquema conceitual rígido, nos estudo de caso, indica maior 

flexibilidade na análise dos resultados. Essa flexibilidade pode criar problemas, como 

aponta Yin (1994), todos eles decorrentes da falta de direcionamento do 

pesquisador para conduzir a análise dos resultados. Uma falha comum encontrada 

na análise de estudos de caso é a tendência do pesquisador a elaborar longos 

textos narrativos para certos elementos do estudo, como entrevistas individuais, 

reuniões, relatórios, enquanto o melhor seria que a análise fosse guiada por 

algumas proposições, questões ou atividades. 

 

O estudo de caso pode ser feito com vários objetivos diferentes. Para Yin (1994) é 

uma estratégia de pesquisa que pode ser utilizado de modo exploratório, descritivo 

(buscando associações entre variáveis, normalmente com evidências de caráter 

quantitativo) e, mesmo, explanatório.  

 

Para Stake10 (1994 apud ROESCH, 1999), o estudo de caso não é um método, mas 

uma escolha de um objeto a ser estudado. O estudo de caso pode ser único ou 

múltiplo e a unidade de análise pode ser um ou mais indivíduos, grupos, 

organizações, eventos, países ou regiões. Entretanto conforme Platt11 (1988 apud 

ROESCH, 1999), mesmo quando mais de um caso for pesquisado, a individualidade 

de cada caso é mantida e o número de casos em si não é considerado significativo. 

 

O estudo de casos apresenta alguns aspectos característicos, segundo Roesch 

(1999): 

 

a) estuda fenômenos em profundidade dentro de seu contexto. É adequado 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e contexto não são 

claramente evidentes. Ele, entretanto, limita o caso ao estudo de fenômenos 

contemporâneos. Difere da survey  -- que agrega os dados de dezenas ou 

centenas de casos, analisando-os fora de seu contexto; 

 

                                             
10 STAKE, R. Case Study. In: DENZIN, N; LINCOLN, Y. (eds). Handbook of Qualitative Research. 

Thousand Oaks: Sage, 1994 
11  PLATT, J. What can case study do? In: BURGESS, R. G. (Ed.). Studies in Qualitative 

Methodology: a research annual. Londres: JAI Press, 1988, v. 1  
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b) é especialmente adequado para estudos de processos. O ponto forte do 

estudo de casos é sua capacidade de explorar processos sociais à medida 

que eles se desenvolvem nas organizações; 

 

c) explora fenômenos sob vários ângulos. Permite a exploração de grande 

número de variáveis, é conduzido em grande detalhe, e, com freqüência, 

baseia-se em múltiplas fontes de dados. A análise de dados proveniente de 

diversas fontes converge na forma de triangulação (YIN,1994). Tende a 

combinar vários métodos de coleta de dados como a entrevista, o 

questionário, a observação, o uso de diários, a técnica das histórias de vida 

ou ainda o uso de dados secundários. 

 

 

Roesch (1999) apresenta um levantamento das tipologias dos estudos de casos 

(Quadro 7) 

 

 
Tipologia de Eckstein 

(1975) 

Tipos Propósitos 

Tipologia de 
Stake (1994)

Enfoque de 
Yin (1994) 

Enfoque de 
Eisenhardt 

(1989) 

Enfoque 
de 

Warton 
(1995) 

Tipologia de 
Stablein 
(1996) 

Uso do estudo de caso 
em Administração 

Ideográfico-
configurativo 

Descrever 
aspectos 

particulares 
do caso 

Intrínseco    Casos 
Etnográficos

Configurativo-
disciplinado 

Descrever 
situações 
com base 
em teorias 

Descritivo    

Heurístico Explorar ou 
gerar teorias Exploratório

Sondagem de 
Plausabilidade 

Crítico 

Testar 
teorias 

Instrumental 
ou coletivo 

Explicativo 

Construção 
de Teorias 

Gerar 
Teorias 

Casos  que 
geram teorias

Casos voltados à 
construção do 

conhecimento teórico 

      
Casos voltados para 
ilustrar ou divulgar 

práticas ou estratégias

      

Casos-
exemplos 

Casos para o ensino 

Quadro 7. Tipologias de Estudos de Casos  

Fonte: ROESCH, 1999, p. 203. 
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3.3 Número e Escolha dos Casos 
 

 

Quando se opta por estudos de casos múltiplos deve-se ter alguns detalhes em 

mente. Cada caso deve servir a um propósito específico dentro do escopo global de 

investigação. Aqui, uma percepção importante que se deve ter é considerar casos 

múltiplos como se consideraria experimentos múltiplos – isto é, seguir a lógica da 

replicação (YIN, 1994). Isso é muito diferente de se considerar que os casos 

múltiplos são semelhantes aos respondentes múltiplos em um levantamento – isto é, 

seguir a lógica da amostragem. As diferenças metodológicas entre essas duas 

visões são relevantes pelo diferentes fundamentos lógicos que subjazem a 

replicação, em oposição à lógica da amostragem (YIN, 1994). A lógica de 

amostragem exige fórmulas para determinar o grau de certeza com que 

generalizações podem ser feitas para a população que depende do tamanho e da 

variação interna dentro do universo da amostragem. 

 

Segundo Yin (1994), qualquer lógica de amostragem aplicada aos estudos de casos 

estaria mal direcionada. Primeiro, estudos de casos não são úteis para avaliação de 

incidência de fenômenos. Segundo, estudos de caso teriam que tratar tanto do 

fenômeno de interesse quanto de seu contexto, produzindo um grande número de 

variáveis potencialmente relevantes. Isso acabaria exigindo, sucessivamente, um 

número inconcebivelmente grande de casos – grande demais para permitir qualquer 

avaliação (YIN, 1994). 

 

Para (YIN, 1994) os casos, em estudos explanatórios, devem ser escolhidos 

cuidadosamente de forma a: 

 

a) prever resultados semelhantes (uma replicação literal); 

b) produzir resultados contrastantes apenas por razões previsíveis 

caracterizando uma replicação teórica. Na replicação teórica os casos são 

escolhidos baseados em diferenças definidas a priori, quer por outras teorias 

ou achados de estudos pilotos. 
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Para Yin (1994) os estudos de caso não visam à generalização estatística, isto é, a 

generalização dos achados para a população da qual os casos foram retirados. Ele 

visa à generalização analítica, quando se utiliza uma teoria previamente 

desenvolvida como modelo com o qual se deve comparar os resultados empíricos do 

estudo de caso. Pode-se utilizar dois ou mais casos e aí se trata de replicações 

(literais ou teóricas). Os resultados empíricos podem ser considerados ainda mais 

fortes se dois ou mais casos sustentam a mesma teoria, mas não sustentam outras 

teorias concorrentes igualmente plausíveis. Após a generalização analítica, a(s) 

teoria(s) pode(m) ser testada(s) objetivando generalização estatística.  

 

 

3.4 Metodologia Empregada 
 

 

3.4.1 Delineamento da Pesquisa 
 

 

A presente dissertação se caracterizou por um estudo de campo ex-post facto do 

tipo descritivo e qualitativo. Em função do número de variáveis e porque muitas 

delas são difíceis de quantificar ou se baseiam em percepções, adotou-se o estudo 

de casos como estratégia de pesquisa. As conclusões do estudo são passíveis de 

teste em estudos de maior precisão. 

 

 

3.4.2 População e Casos 
 

 

A investigação foi feita em quatro hospitais privados (com ou sem finalidade 

lucrativa) do município de São Paulo. Assumiu-se como premissa que hospitais 

privados têm incentivos mais fortes para eficiência (MILGROM; ROBERTS, 1992) ou 

buscam a melhor solução econômica. É assunção fundamental de todas as teorias 

descritas no referencial teórico que as empresas buscam seu bem-estar econômico 

ou através de maior eficiência ou vantagem competitiva.  
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Os casos para estudo foram selecionados dentro da população a partir de suas 

características (terceirização dos serviços) e acesso. Dentro da área hospitalar 

foram selecionados os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT) para a 

avaliação, pois esses setores foram objeto de terceirização nos últimos anos, além 

de serem serviços onde há marcante tecnologia e capital intelectual, permitindo 

maior riqueza na análise. Dentro dos SADT, optou-se por aqueles serviços que têm 

maior volume de procedimentos, os serviços de laboratório de análises clínicas, o 

serviço de imagenologia (diagnóstico por imagem) e de hemoterapia (bancos de 

sangue ou agências transfusionais, conforme o hospital). Cada um desses serviços 

foi estudado em 4 hospitais, num total de doze serviços. A escolha por um número 

de quatro hospitais para estudo, embora acarrete uma redução da profundidade de 

informações em cada instituição, foi tomada com o objetivo de aumentar a validade 

externa do estudo. 

 

As técnicas de coleta de dados foram: (1) entrevistas semi-estruturadas em torno 

das variáveis do referencial; (2) análises documentais de relatórios e contratos, 

conforme autorização em cada hospital e (3) observação direta. 

 

 

3.4.3 Coleta 
 

 

A coleta de dados objetivou obter dados objetivos e a percepção de executivos e 

proprietários das organizações (hospitais e empresas) quanto às variáveis 

independentes e dependentes de cada um dos modelos escolhidos e evidenciar a 

presença dos aspectos considerados relevantes na decisão 

 

Foi composta pelas seguintes etapas: 

 

 sondagem sobre aspectos ou variáveis consideradas nas decisões de 

terceirização entre executivos de hospitais não pertencentes à população em 

estudo e entre consultores e especialistas da área; 
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 realização de uma sondagem com gestores de hospitais da população em 

estudo, a fim de conhecer os serviços existentes em cada um deles e quais 

são terceirizados; 

 

 escolha de grupo de hospitais da população descrita anteriormente, baseado 

nas características de interesse do trabalho e em acesso; 

 

 realização de pesquisa junto aos gestores dessas instituições, procurando 

captar dados e percepções sobre as variáveis e análises consideradas nas 

decisões de terceirização. 

 

 

Foram realizadas 19 entrevistas com executivos e proprietários das organizações 

(hospitais e empresas), que perfizeram um total de 9 horas e 36 minutos de 

entrevistas gravadas, com uma duração média das entrevistas de 32 minutos. Um 

dos respondentes (executivo de um laboratório) concordou em realizar a entrevista 

somente se essa não fosse gravada. Dados também foram coletados nas entrevistas 

prévias e foram feitas duas complementações de entrevistas, não gravadas. Essas 

gravações foram transcritas, antes da análise.  

  

Todos os hospitais são de grande porte, portanto com mais de 150 leitos. O hospital 

A e o hospital B são hospitais privados com finalidade lucrativa e o hospital C e o 

hospital D, privados sem finalidade lucrativa. O hospital A é especializado em 

Ginecologia e Obstetrícia, o hospital B tem atendimento significativo na mesma 

especialidade e os demais são hospitais sem uma especialidade predominante. 

 

Dos respondentes, 7 eram do sexo feminino e 12, do masculino, porém todas as 

referências a eles foram feitas utilizando o sexo masculino. Buscou-se entrevistar 

sempre que possível proprietários ou diretores das organizações. Procurou-se 

entrevistar funcionários com grade tempo de atuação na empresa, com base na 

suposição de que teriam melhor conhecimento sobre a organização.  As tabelas 1 e 

2 descrevem a função dos entrevistados em suas organizações (hospital ou 

empresa terceirizada) e o tempo de atuação na organização e na função. 
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Tabela 1. Função dos entrevistados nas organizações pesquisadas 

HOSPITAL 
FUNÇÃO 

A B C D 
TOTAL 

Sócio/proprietário 2 4 2 2 10 

Principal Executivo - - 1 - 1 

Diretor 1 - 1 1 3 

Gerente/supervisor 2 1 - 2 5 

TOTAL 5 5 4 5 19 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

 

Tabela 2. Tempo de atuação dos entrevistados nas organizações e na função 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO NA FUNÇÃO 

Até 5 anos 7 7 

De 5 até 10 anos 3 4 

De 10 até 15 anos 3 4 

15 ou mais anos 6 4 

TOTAL 19 19 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

3.4.4 Método de Análise 
 

 

A análise das informações colhidas, principalmente das entrevistas com gestores, foi 

feita baseada na técnica de a adequação aos padrões de explanações concorrentes 

citada por Yin (1994), sendo que esta interpretação se socorreu dos modelos 

descritos no levantamento bibliográfico.  
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3.4.5 Operacionalização das Variáveis 
 

 

Seguem algumas explicações, detalhes metodológicos e definições sobre as 

variáveis coletadas. 

 

 

Variáveis Independentes 
 

 

A especificidade dos investimentos foi definida a partir da percepção, ou melhor,  

das afirmações dos entrevistados. Estes a classificava como alta, média ou baixa 

levando em conta os investimentos feitos exclusivamente para se relacionar com 

aquele fornecedor em questão. Foi solicitado freqüentemente aos entrevistados  

exemplos concretos de gastos feitos e que não poderiam ser reaproveitados caso 

houvesse uma ruptura do contrato com o fornecedor. 

 

Na revisão da literatura, a incerteza foi definida como incerteza sobre resultados 

(EISENHARDT, 1989) ou de uma forma mais ampla e aberta, uma “incerteza 

ambiental”, na TCT (WILLIAMSON, 1981, 1991) e na TR (POWELL, 1990). As 

perguntas feitas aos respondentes baseavam-se no conceito de incerteza sobre o 

resultado das atividades, algo mais facilmente observável no cotidiano.  

 

A intensidade foi classificada a partir das afirmações dos respondentes. Foi utilizado 

como indicador a porcentagem do faturamento do serviço em relação ao faturamento 

do hospital como um todo.  

 

A criticidade foi classificada a partir de uma avaliação, feita pelos entrevistados, 

sobre o tamanho da base de fornecedores (quantidade dos fornecedores potenciais 

para o serviço) e a dimensão dos custos para o hospital em uma eventual decisão 

de substituição do fornecedor. 

 

A assimetria da relação foi avaliada a partir da importância da relação para cada 

uma das partes. A importância foi avaliada baseando-se em alguns indicadores 
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objetivos como o número de outros clientes ou parceiros que o fornecedor tem, 

número de outros fornecedores do mesmo serviço que o hospital (ou sua cadeia) 

tenha ou utilizando-se de outros dados que, analisados caso a caso, tornam a 

relação, comparativamente, mais importante para uma das partes. 

 

Quanto à aversão ao risco, seguiu-se classificação observada na literatura, que 

considera duas possibilidades para os agentes e principais: avessos ou neutros ao 

risco (EISENHARDT, 1989). Segundo a autora, a riqueza ou uma grande 

disponibilidade de recursos é um indicador de neutralidade ao risco. Neste trabalho, 

todos os hospitais pesquisados são hospitais de grande porte e foram, portanto, 

assumidos como neutros ao risco. As empresas fornecedoras foram classificadas 

em relação ao risco de acordo com seus tamanho e número de clientes, assumindo 

que esses são também indicadores da disponibilidade de recursos. 

 

A presença de um sistema de informação foi avaliada pelo questionamento sobre a 

existência de um processo sistematizado de coleta de indicadores para 

acompanhamento dos processos e o desempenho dos setores. A utilização de 

tecnologia de informática não foi um fator considerado relevante para essa definição. 

 

Programabilidade e mensurabilidade foram definidas a partir de uma análise de cada 

um dos entrevistados sobre a possibilidade, respectivamente, da padronização dos 

processos e da avaliação dos resultados nos diferentes serviços.  

 

A importância para o cliente foi avaliada a partir da opinião dos entrevistados sobre a 

percepção de valor dos serviços para os seus clientes. Conforme levantamento 

prévio, médicos e pacientes são considerados os clientes dos serviços em estudo. 

 

Diferenciação sobre a concorrência baseou-se na resposta dos entrevistados quanto 

ao fato dos serviços representarem ou não uma fonte de destaque para o hospital 

em relação aos concorrentes. 

 

Extendabilidade foi classificada de acordo com a opinião dos entrevistados quanto à 

possibilidade dos serviços serem importantes ou úteis para criação de novos 

produtos ou serviços para o hospital. 
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Solicitou-se também um comentário sobre a velocidade de evolução tecnológica de 

produtos e processos em cada um dos serviços. 

 

 

Controle e Propriedade dos Ativos 
 

 

Os modelos de terceirização adotados em cada hospital foram também descritos em 

relação ao controle ou propriedade sobre seis componentes: a propriedade da área 

física e dos equipamentos, a responsabilidade sobre a aquisição dos insumos ou 

custeio das atividades, a relação contratual dos funcionários e a responsabilidade 

pelos respectivos salários. Os funcionários foram divididos em médicos, pessoal de 

enfermagem e funcionários técnicos (de coleta e analistas), funcionários de apoio e 

de recepção. O controle foi definido a partir de um questionamento sobre a 

participação do hospital na gestão operacional da empresa e também da própria 

análise da forma de contratação do pessoal. 

 

 

Variáveis descritivas 
 

 

Quanto às variáveis descritivas da governança, elas foram definidas conforme os 

seguintes procedimentos. 

 

O detalhamento do contrato foi definido a partir do questionamento sobre diversos 

aspectos do contrato, como especificação dos serviços ou produtos, valores, prazos, 

penalidade e indicadores de avaliação do serviço. Em um dos serviços foi permitido 

o exame do contrato. 

 

Quanto a incentivos, foram considerados grandes quando se afirmou haver 

participação dos resultados ou uma estrutura de propriedade muito dominada pela 

empresa, pois isso é um forte indicador de exposição ao mercado e de direitos sobre 
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ganhos de eficiência, na definição de Williamson (1981, 1991) e Milgrom e Roberts 

(1992). 

 

A informalidade da relação foi definida a partir de comentários e da própria 

percepção dos entrevistados. 

 

Sobre a freqüência da relação e fluxos de informações, foram questionados em duas 

dimensões: com relação aos profissionais do hospital (horizontal ou lateral) e com 

relação à diretoria do hospital. Neste último caso também foi considerada a 

participação em reuniões estratégicas do hospital. 

 

Sobre a forma de resolução de conflitos, foi questionado como foram resolvidos os 

eventuais conflitos entre as partes. 
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4 RESULTADOS 
 

          

A exposição dos resultados foi feita tomando como base as estruturas dos modelos 

teóricos. A forma de apresentação escolhida é uma das indicadas por Yin (1994) 

para relatórios de estudos de casos múltiplos. Consiste em uma avaliação cruzada 

de cada aspecto ou variável em todos os casos, com informações dos casos 

individuais distribuídas ao longo da apresentação. No final deste trabalho, foram 

colocados, como anexo, os relatórios individuais dos hospitais, onde se podem 

encontrar mais detalhes.  

 

Seguem-se a apresentação das razões expostas para as decisões tomadas e a 

apresentação dos resultados das variáveis de interesse para o trabalho. Dados  

caracterizadores dos hospitais e entrevistados foram limitados ao mínimo possível a 

fim de manter o anonimato dos entrevistados e a confidencialidade do hospital.  

 

Foi questionado aos executivos ou sócios dos hospitais qual a razão para a 

terceirização dos serviços, quais outros serviços são terceirizados, os critérios para 

seleção dos fornecedores e quais atividades, a princípio, o hospital pretendia manter 

sempre internamente.  

 

No hospital A, foi apontada como lógica para o desenho da estrutura 

interorganizacional a busca de uma relação ótima entre custos e qualidade. Um 

equilíbrio das duas dimensões promove a viabilidade do negócio. Não há qualquer 

serviço que a priori não possa ser terceirizado. Custo e qualidade também são  

critérios de escolha e de avaliação de fornecedores. 

 

O hospital B busca, nas suas decisões, uma estrutura que promova um desempenho 

do serviço acima da média. Segundo seus executivos, a propriedade de ativos por 

parte dos fornecedores é um estímulo ao seu desempenho e à realização de uma 

manutenção adequada dos equipamentos. Serviços que geram grande margem de 

lucro e que são intensivos em pessoal devem ser controlados. Serviços com 

tecnologia em equipamentos devem ser terceirizados. A tendência é terceirizar 
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também toda a área clínica e de SADT. Serviços da área técnica, como nutrição e 

farmácia, permaneceriam internos. Segundo os entrevistados, essas proposições já 

foram testadas várias vezes, com sucesso. Relacionamento e alinhamento às 

políticas de qualidade do hospital são critérios importantes para seleção e avaliação 

de fornecedores. 

 

O hospital C desenha sua estrutura a partir do pressuposto que atividades 

valorizadas pelos clientes, que têm potencial para diferenciar o hospital e que têm 

grande giro de receita devem ser mantidas sob seu controle. Esse é o motivo para 

nunca terceirizar alguns serviços. Outros serviços, como o laboratório e 

hemodinâmica, não têm escala que justifique a internalização. Quase todo os SADT 

estão terceirizados e qualidade e custos são critérios importantes de escolha e 

avaliação de fornecedores. Vários outros setores não-finalísticos estão terceirizados. 

 

O hospital D acredita em alcançar vantagem competitiva a partir de parcerias com 

empresas especializadas e toma suas decisões baseadas em análises financeiras, 

dos investimentos, dos custos e das receitas. Nenhum serviço está livre da 

terceirização ou da integração, a decisão deve estar alinhada ao planejamento 

estratégico e deve equilibrar todas essas dimensões. Análise financeira é também 

importante para seleção e avaliação dos fornecedores. A marca dos parceiros é 

importante, bem como, as necessidades do corpo clínico. 
 

Em todos os serviços pesquisados, com exceção do laboratório do hospital A, os 

executivos ou sócios dos hospitais referiram estar satisfeitos com os serviços 

prestados, quer seja em relação à sua qualidade quer seja em relação à redução de 

custos alcançada. 

 

Nas próximas páginas são apresentados, em quadros, (1) os achados quanto às 

variáveis independentes; (2) uma descrição das estruturas adotadas em relação ao 

controle e propriedade de vários componentes dos serviços, a presença de 

participação em resultado e a via de cobranças das contas em cada um dos 

serviços; e, (3) as variáveis dependentes descritivas da governança. Algumas 

observações sobre os resultados são feitas a seguir.  
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4.1 Laboratório 
 
 

VARIÁVEL HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Especificidade dos 
ativos 

Baixa. 
Fornecedor 
treina equipe 

Baixa. 
Equipamentos e 
área física do 
fornecedor 

Baixa 

Baixa. Treinamento  
e sistema de 
informação pelo 
fornecedor 

Incerteza Média Média Média Média 

Intensidade das 
transações 

Representa 
1,2% do 
faturamento do 
hospital 

 Não revelado  
Menos que 
1% do 
faturamento 

Em torno de 6% do 
faturamento 

Base de 
fornecedores Grande 

Grande. Com a 
mesma 
qualidade,  
restrita 

Grande 
Grande. Com a 
mesma qualidade, 
restrita 

Custo de 
substituição 

Baixo.Treiname
nto a cargo do 
novo fornecedor 

Baixo Baixo Alto.  Médicos estão 
satisfeitos 

Assimetria da 
relação 

Cliente único da 
empresa 

Cliente 
estratégico da 
empresa. Outro 
fornecedor na 
cadeia hospitalar 

Cliente único 
da empresa 

Laboratório tem 
outros clientes e 
atendimento 
ambulatorial 

Aversão ao risco 
Hospital neutro. 
Empresa 
avessa 

Hospital e 
empresa neutros 

Hospital 
neutro. 
Empresa 
avessa 

Hospital e empresa 
neutros 

Sistema de 
informação Em implantação 

Avaliação de 
satisfação dos 
médicos  

Em 
implantação 

Avaliação da 
satisfação e queixas 

Programabilidade 
das tarefas Média-alta Média-alta Média-alta Média-alta 

Mensurabilidade 
resultados Alta Alta Alta Alta 

Importância para o 
cliente 

Valorizado pelos 
médicos 

Muito valorizado 
pelos médicos 

Valorizado 
pelos médicos 

Valorizado por 
médicos e pacientes 

Importância 
relativa Não destaca Diferencial para 

os profissionais 
Considerado 
commoditty 

Fator de destaque. 
Parceria é divulgada 
amplamente 

Extendabilidade Como suporte Suporte ao 
transplante, p.e. Suporte Suporte 

Clockspeed Média-alta Média-alta Média-alta Média-alta 

Quadro 8.  Variáveis independentes para a decisão “make or buy” nos laboratórios dos 
hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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COMPONENTE HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Área Física Hospital Empresa Hospital Hospital 

Equipamentos 50% do hospital e 
50% da empresa Empresa Empresa Empresa 

Insumos/custeio Empresa e 
hospital Empresa Empresa Empresa 

Médicos Empresa Empresa Empresa Empresa 

Técnicos Coleta-hospital; 
Análise-empresa Empresa Empresa Coleta-hospital; 

Análise-empresa 

Apoio/recepção Hospital Hospital Empresa Hospital 

Controle Sim Não tem Não tem Não tem 

Quadro 9. Controle e propriedade de componentes dos laboratórios nos hospitais 
pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 
CARACTERÍSTICA HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Detalhamento do 
contrato 

Contrato 
recente. Pró-
forma. 

Contrato antigo. 
Poucos 
detalhes  

Contrato antigo. 
Poucos detalhes 

Detalhes sobre 
prazos 

Participação em 
resultados Sim Não Não Não revelado 

Incentivos 
Participação. 
Propriedade de 
ativos 

Propriedade de 
ativos 

Propriedade de 
ativos 

Propriedade de 
ativos 

Tipo de contrato Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho 

Comunicação Informal Informal Rotina Rotina 

Resolução dos 
conflitos 

Via 
Administrativa 

Via 
administrativa  Via Administrativa Via 

administrativa 

Freqüência da 
relação e fluxo de 
informações 

Horizontais 
altos 

Horizontais 
altos 

Horizontais altos. 
Participação nas 
reuniões 
estratégicas 

Horizontais altos 

Duração do 
contrato 12 anos  28 anos 8 anos 3 anos 

Quadro 10. Características das estruturas interorganizacionais adotadas nos laboratórios dos 
hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2 Imagenologia 
 
 

VARIÁVEL HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Especificidade 
dos ativos Baixa para ambos

Baixa-média 
(adaptações 
físicas) 

Baixa Baixa. Empresa 
fez reformas 

Incerteza Média  Média Média Média 

Intensidade das 
transações 

2,2% do 
faturamento do 
hospital 

 Não revelado 
Representa 3-
4% do 
faturamento 

Em torno de 6% 
do faturamento 

Base de 
fornecedores 

Poucos 
fornecedores do 
mesmo nível  

Grande. 
Estratégia dos 
centros de 
diagnóstico 

Grande Grande 

Custo de 
substituição Alto Médio. Custos 

para instalações Médio.  Variável 

Assimetria da 
relação 

20% da receita da 
empresa. Único 
fornecedor na 
cadeia de 
hospitais 

Único cliente da 
empresa 

Terceirizados 
são autônomos. 
Importante para 
o hospital 

Empresa tem 
clínica própria. 

Aversão ao risco Hospital e 
empresa neutros 

Hospital neutro. 
Empresa avessa 

Hospital neutro. 
Empresa avessa 

Hospital neutro. 
Empresa avessa 

Sistema de 
informação 

Implantação com 
a acreditação 

Implantado com 
a certificação 
ISO 

Indicadores em 
implantação 

Avaliação da 
satisfação 

Programabilidade 
das tarefas Média-alta Média-alta Média-alta Média-alta 

Mensurabilidade 
resultados Média-alta Alta Alta Alta 

Importância para 
o cliente 

Alta para médicos 
e pacientes. 
Imagem de 
serviço de alta 
complexidade 

Alta para 
médicos 

Pacientes e 
médicos 
valorizam muito 

Alta para 
médicos e 
pacientes. 

Importância 
relativa 

Alta (médicos e 
pacientes).  

Diferencial (para 
os médicos) 

Potencial de 
diferenciação  Alta 

Extendabilidade Sim Sim 
Sim. Produtos 
em 
planejamento 

 Sim 

Clockspeed Média-alta Média-alta Média-alta Média-alta 

Quadro 11. Variáveis independentes para a decisão “make or buy” nos serviços de 
imagenologia dos hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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COMPONENTE HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Área Física Hospital  Hospital Hospital Hospital 

Equipamentos Hospital  Empresa Hospital Maior parte do 
hospital. 

Insumos/custeio Pagos por ambos 
Empresa 
(compra do 
hospital) 

Hospital Empresa 

Médicos Empresa Empresa Empresa Empresa 

Técnicos 
Contratados pelo 
hospital; salários 
pagos por ambos 

Empresa 

Enfermagem 
contratada.  
Técnicos 
terceirizados  

Empresa 

Apoio/recepção 
Contratados pelo 
hospital; salários 
pagos por ambos 

Hospital Hospital Empresa 

Controles Controle 
hierárquico Não tem 

Hospital faz a 
gestão das 
empresas  

Não tem  

Quadro 12. Controle e propriedade de componentes dos serviços de imagenologia dos 
hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 

CARACTERÍSTICA HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Detalhamento do 
contrato 

Não tem. 
Totalmente 
verbal 

Pouco 
detalhado. 
Muito antigo 

Pouco detalhado Pouco detalhado 

Participação em 
resultados Sim (50%) Não revelado Não Não 

Incentivos 
Participação 
nos resultados 
(50%) 

Propriedade de 
ativos Não tem Não tem  

Tipo de contrato Desempenho Desempenho Comportamento Comportamento 

Comunicação Informal Informal  Rotina Rotina  

Resolução dos 
conflitos 

Via 
Administrativa  

Via 
Administrativa Via Administrativa Via 

Administrativa 

Freqüência da 
relação e fluxo de 
informações 

Horizontais e 
verticais altas 

Horizontais 
altos 

Horizontais altos. 
Participação nas 
reuniões 
estratégicas 

Horizontais altos 

Duração do contrato 12 anos 28 anos Vários contratos: 
de anos a meses 15 anos 

Quadro 13. Características das estruturas interorganizacionais adotadas nos serviços de 
imagenologia dos hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 Serviço de Hematologia e Hemoterapia 
 
 

VARIÁVEL HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Especificidade 
dos ativos 

Baixa. 
Investimentos 
feitos pela 
empresa 

Baixa para ambos Baixa Baixa 

Incerteza Média Média Média Média 

Intensidade das 
transações 

Pequena 
financeiramente  Não revelado 

Em torno de 
1% do 
faturamento 

 Em torno de 
7,5% 

Base de 
fornecedores 

Concorrência 
acirrada e 
baseada em 
custos 

Grande 

Grande. 
Competição 
desleal no 
setor 

Grande 

Custo de 
substituição Muito baixo Baixo  Baixo  Baixo 

Assimetria da 
relação 

Empresa tem 12 
clientes. Este é 
o 4º em 
faturamento.  

Empresa tem 12 
clientes. Este é o 3º 
em faturamento. 
Cadeia tem outro 
fornecedor 

Empresa tem 
outro hospital 
como cliente 

Único cliente da 
empresa 

Aversão ao risco Hospital e 
empresa neutros 

Hospital e empresa 
neutros 

Hospital neutro. 
Empresa 
avessa 

Hospital neutro. 
Empresa avessa 

Sistema de 
informação Em implantação 

Acompanhamento 
de queixas e 
satisfação 

Em 
implantação 

Grau de 
satisfação do 
corpo clínico 

Programabilidade 
das tarefas Média-alta Média-alta Média-alta Média-alta 

Mensurabilidade 
resultados Alta Alta Alta Alta 

Importância para 
o cliente 

Médicos 
reconhecem o 
valor 

Percepção de valor 
p/pacientes é baixa 

Valor 
assistencial 

Valorizado pelo 
médico 

Importância 
relativa 

Não diferencia o 
hospital 

Não diferencia o 
hospital 

Considerado 
commodity 

Não diferencia o 
hospital 

Extendabilidade Suporte Potencial Potencial  Potencial 

Clockspeed Média-alta Média-alta Média-alta Média-alta 

Quadro 14. Variáveis independentes para a decisão “make or buy” nos serviços de 
hemoterapia dos hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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COMPONENTE HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Área Física Hospital Hospital Hospital Hospital 

Equipamentos Empresa Empresa Maior parte do 
hospital 

80% é da 
empresa 

Insumos/custeio Empresa Empresa Empresa Empresa 

Médicos Empresa Empresa Empresa Empresa 

Técnicos Empresa Empresa Empresa Empresa 

Apoio/recepção Empresa Empresa Empresa Empresa 

Controles Não tem Não tem Não tem Não tem 

Quadro 15. Controle e propriedade de componentes dos serviços de hemoterapia dos 
hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 
CARACTERÍSTICA HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Detalhamento do 
contrato 

Pouco 
detalhado. 
Padronizado 

Pouco 
detalhado 

Cláusulas de 
controle de 
qualidade e prazos 

Pouco 
detalhado 

Participação em 
resultados Não Não Não Não 

Incentivos Propriedade 
de ativos 

Propriedade de 
ativos Não tem Propriedade de 

ativos 

Tipo de contrato Desempenho Desempenho Comportamento Desempenho 

Comunicação Rotina Rotina Rotina Rotina 

Resolução dos 
conflitos 

Via 
administrativa 

Via 
administrativa  Via administrativa   Via 

administrativa  

Frequência da 
relação e fluxo de 
informações 

Horizontais 
altos 

Pouca 
comunicação 

Horizontais altos. 
Participa de 
reuniões 
estratégicas 

Horizontais altos 

Duração do contrato 15 anos  10 anos 3 anos 15 anos 

Quadro 16. Características das estruturas interorganizacionais adotadas nos serviços de 
hemoterapia dos hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Segue algumas observações sobre os resultados.  

 

Como as perguntas feitas sobre incerteza baseavam-se no conceito de incerteza 

sobre o resultado das atividades, as respostas, na sua maioria “baixa”, foram 

classificadas como pelo menos “média”, para corresponder à incerteza oriunda de 

outras fontes, como mudanças em legislação e tecnológicas, por exemplo. 

 

Sobre o valor movimentado pelo serviço em relação ao percentual do faturamento do 

hospital, em três hospitais foi fornecido um valor porcentual exato de cada serviço. 

Em um deles, foram feitos comentários qualitativos ou não foi possível informar. 

 

Apesar dos processos serem considerados altamente padronizados, outras 

respostas dos entrevistados revelaram que existem interações freqüentes entre as 

organizações que não são tão padronizadas, como as consultas ao especialistas 

das empresas feitas pelos médicos do hospital, as avaliações em conjunto de casos 

graves ou complicados e as participações em comissões e projetos gerenciais do 

hospital. Em função disso, a programabilidade foi classificada como entre média e 

alta. 

 

A área física dos serviços é de propriedade do hospital e esse a cede —ou aluga— 

para a realização do serviço, com exceção do laboratório do hospital B, que adquiriu 

para esse fim um prédio próximo ao hospital. No laboratório do hospital A, metade 

dos equipamentos é de propriedade do hospital. Funcionários são contratados pelo 

hospital. A operação é tecnicamente supervisionada pelos terceiros. No laboratório 

do hospital D, na coleta há profissionais contratos pelo hospital e os analistas são da 

empresa terceirizada. 

 

No caso do serviço de imagenologia do hospital A, os funcionários (técnicos e de 

apoio e recepção) têm os seus salários pagos pelo hospital e pela empresa, dividido 

em partes iguais. Aqui a operação é supervisionada tecnicamente pela empresa, os 

custos com insumos são divididos entre as partes e existe uma participação nos 

resultados (50% para cada parte).  
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A presença de participação em resultados é descrita somente nos serviços de 

imagenologia e laboratório, já que em nenhum serviço de hemoterapia há 

participação em resultados. Na verdade, em alguns, parte do faturamento do serviço 

é repassado ao hospital como forma de pagamento.  
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5 DISCUSSÃO 
 

 

A estratégia analítica baseou-se nas proposições teóricas dos modelos 

apresentados. Como estratégia analítica específica foi utilizada a adequação ao 

padrão para explanações concorrentes. Essa, para Yin (1994), é uma das 

estratégias mais desejáveis para aumentar a validade interna dos achados. Essa 

lógica compara um padrão fundamentalmente empírico com outro de base 

prognóstica (ou com várias outras previsões alternativas), segundo Yin (1994). Ainda 

segundo o autor, essa estratégia é típica de estudos explanatórios mas também 

pode ser utilizada em estudos descritivos. 

 

Foi utilizada predominantemente a adequação ao padrão de variáveis 

independentes, aquela em que se tem conhecimento sobre um resultado de vários 

tipos de casos (variável dependente). A preocupação da análise do estudo foi com o 

padrão geral dos resultados e com o grau com que o padrão se adaptou àqueles 

descritos. A organização focal era sempre o hospital. As proposições foram 

articuladas em termos operacionais por meio dos questionamentos feitos aos 

respondentes. 

 

 

5.1 Teoria dos Custos de Transação 
 

 

Segundo a TCT, transações que têm alta freqüência, estão envolvidas em grande 

incerteza e exigem grandes investimentos específicos devem ser realizadas 

internamente a fim de coibir custos de transação, pois nessas situações há um alto 

potencial de oportunismo.  

 

A freqüência das transações nos três setores em estudos foi assumida como alta, 

pois neles, em qualquer hospital, são feitos procedimentos em vários pacientes, 

todos os dias. As outras duas variáveis foram levantadas através das entrevistas. A 

conclusão sobre a previsão foi feita a partir do sentido indicado pela maioria das três 

variáveis. Valorizou-se mais, no entanto, a especificidade dos ativos, pois essa é a 
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mais importante das variáveis (WILLIAMSON, 1981, 1991). A assunção da alta 

freqüência direciona a decisão para integração. O critério da maioria também foi 

utilizado na análise dos atributos das estruturas de governança. 

 

Em todos os serviços (com exceção da imagenologia do hospital A) a incerteza foi 

considerada média e a especificidade dos investimentos, baixa, pois os 

investimentos, como em treinamento de pessoal e em sistema de informação, são 

feitos pelos fornecedores. Deste modo, segundo os prognósticos da TCT, os 

serviços deveriam estar terceirizados e provavelmente com estruturas de 

governança próximas à de mercado. Analisando-se os atributos das estruturas de 

governança adotadas, nos serviços de hemoterapia, nos laboratórios e no serviço de 

diagnóstico por imagem do hospital B, isto de fato ocorre. Ou seja, dos doze serviços 

estudados, em nove, o modelo se aplica. 

 

No laboratório do hospital A, a incerteza é considerada média, os investimentos têm 

baixa especificidade pelo lado do hospital. Deste modo, segundo as previsões da 

TCT, o serviço deveria estar terceirizado e provavelmente com uma estrutura de 

governança próxima à de mercado. Espera-se aproximadamente uma situação em 

que haja poucos controles administrativos, uma forte estrutura de incentivos e um 

contrato detalhado, com prazos, penalidades e eventualmente até critérios de 

avaliação de qualidade a serem perseguidos. Na verdade, como se pôde observar, 

os funcionários do serviço (de coleta e de apoio/recepção) estão sob controle 

hierárquico do hospital (contratados pelo hospital e com supervisão técnica da 

empresa terceirizada), existe participação em resultados e o contrato não é 

detalhado (na verdade foi feito pró-forma, a fim de cumprir requisitos de 

acreditação), pois a relação entre as partes é fortemente baseada em confiança, 

segundo os entrevistados. Portanto, não haveria uma adequação à TCT, já que o 

modelo prognostica uma governança mais próxima à de mercado e o que se 

observa é uma relação híbrida mais próxima da hierarquia. Não haveria, mas há. O 

serviço acaba de ser “terceirizado” — como sugestivamente é denominado o 

processo, pelos executivos entrevistados — para um centro diagnóstico. Após a 

tentativa de melhorar o desempenho do serviço por 3 anos (ver relatório), foi 

decidido pela compra de serviços de outro fornecedor. Desta forma, temos uma 

governança típica de mercado, com propriedade de ativos pela empresa, contrato 
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mais detalhado e autonomia da outra empresa. Portanto, com a mudança em curso, 

há uma adequação.  

 

Para o laboratório do hospital B, o hospital não fez investimentos específicos. O 

laboratório, por seu turno, fez muitos investimentos (inclusive em área física) que só 

são úteis nas transações com o hospital B. Isso o torna dependente do hospital, 

porém lhe traz outros benefícios, como o aumento de sua receita e divulgação de 

sua empresa. A atividade também não está envolvida em uma grande incerteza 

(incerteza média). Levando em conta as três variáveis, a previsão da TCT seria uma 

estrutura de governança mais próxima do mercado. Quando se avaliam quais 

componentes estão sob controle ou propriedade da empresa, se observa que existe 

pouco controle por parte do hospital e ganhos eventuais de eficiência são 

apropriados pela empresa. O contrato é antigo e pouco detalhado. Portanto, 

caracteriza uma estrutura de governança mais próxima à de mercado,  o que 

acompanha a indicação feita a partir das dimensões das transações e confirma a 

aplicação do modelo. 

 

No laboratório do hospital C, o que se observa também é uma incerteza média e 

especificidade dos ativos considerada baixa. Juntamente com uma freqüência alta, 

os achados indicam uma governança mais próxima à de mercado como a melhor 

solução econômica para o hospital. O que se observa: contrato antigo, padrão e sem 

detalhes; uma relação em que há autonomia do fornecedor e onde os ganhos de 

eficiência pertencem à empresa (terceirização dos serviços de limpeza do 

laboratório, por exemplo). Portanto, uma governança com atributos que a aproximam 

do mercado. Há uma adequação do modelo. 

 

No laboratório do hospital D, o hospital não fez investimentos específicos e a 

incerteza é média. Esses achados novamente sugerem uma governança de 

mercado como a mais eficiente escolha. A relação tem um contrato detalhado, pouco 

controle, não se tem informação sobre incentivos, mas a empresa tem propriedade 

sobre ativos, uma relação mais característica de mercado, havendo uma aplicação 

do modelo da TCT. 
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 HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 
Previsão pelas 
dimensões das 
Transações 

Mercado Mercado Mercado Mercado 

Estrutura de 
Governança Híbrida-Hierarquia Mercado Mercado Mercado 

Adequação 
Sugestivo (mudança 
para governança de 
mercado em curso) 

Sugestivo Sugestivo Sugestivo 

Quadro 17. Adequação da TCT às decisões de terceirização dos laboratórios dos hospitais 
pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Na imagenologia do hospital A, o hospital não fez investimentos específicos e a 

freqüência é alta. Para os entrevistados, no que diz respeito à incerteza envolvida 

nas atividades, tem-se uma incerteza média, pois no serviço são realizados alguns 

procedimentos terapêuticos invasivos sujeitos a maior — embora pequena — 

freqüência de intercorrências. Como a  incerteza e a especificidade dos ativos 

indicam uma terceirização, optou-se por considerar uma governança de mercado a 

previsão do modelo para a situação. Por outro lado, observa-se um serviço em que o 

controle e a propriedade são compartilhados, não existe sequer contrato escrito e 

existe um forte incentivo, com participação de resultados, uma governança híbrida. 

Esses achados intermediários para a governança tornam uma conclusão sobre 

adequação questionável. 

 

Na imagenologia do hospital B, o hospital fez poucos investimentos específicos para 

a transação, a freqüência da relação é grande e a incerteza média, o que indica uma 

relação de mercado e isto é o que realmente se confirma. Embora tenhamos um 

contrato sem detalhes sobre prazos e outros aspectos de avaliação, temos uma 

relação de autonomia e uma propriedade grande dos ativos por parte do terceiro, o 

que lhe garante direito sobre ganhos em eficiência. 

 

Na imagenologia do hospital C, temos uma transação que ocorre com poucos 

investimentos específicos e com incerteza considerada média, o que seria mais 

econômico para o hospital realizar externamente. Ao observar a tabela 

controle/propriedade e percebe-se que neste setor do hospital temos profissionais 

médicos que trabalham sob a típica autonomia profissional e contratados através de 
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uma empresa; os técnicos são contratados por uma outra empresa e a gestão do 

setor é realizada pelo hospital. Além disso não há incentivos nem um contrato para a 

prestação do serviço como um todo, ou seja, a estrutura de governança estaria mais 

bem descrita como hierárquica. Não portanto há uma confirmação do modelo.  

 

O setor de imagem do hospital D é, na sua maior parte, de propriedade do hospital, 

mas não há investimentos específicos para a transação com a outra parte, apesar da 

transação ser freqüente e a incerteza média. A previsão da TCT é uma governança 

de mercado. O que se observa: há autonomia operacional, poucos incentivos e um 

contrato pouco detalhado. 

 

 

 HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Previsão pelas 
dimensões das 
Transações 

Mercado Mercado Mercado Mercado 

Estrutura de 
Governança Híbrida Mercado Híbrida-Hierarquia Híbrido-

Hierarquia 

Adequação Não Sugestivo Não Não 

Quadro 18. Adequação da TCT às decisões de terceirização dos serviços de imagenologia dos 
hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Na agência transfusional do hospital A, o que se declara é uma quase inexistência 

de investimentos específicos por parte do hospital e a incerteza é considerada 

média. Conclusão: o modelo prevê uma governança de mercado. Achados: o 

controle/propriedade é da empresa; o contrato tem poucos detalhes e os incentivos 

à adaptação são fortes, pois a propriedade é toda da empresa e a estrutura de 

cobranças é inclusive independente do hospital e qualquer adaptação em termos de 

custos e eficiência melhoram o resultado da empresa. Há uma confirmação do 

modelo. 

 

Na agência transfusional do hospital B, tem-se poucos investimentos específicos por 

parte do hospital e incerteza média. Uma transação que seria mais econômica para 
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o hospital se optasse por uma governança com atributos de mercado. Na análise da 

estrutura de governança se observa um contrato pouco detalhado, pouco controle 

sobre as operações e incentivos à eficiência para a empresa, uma governança mais 

próxima do mercado. Há uma aplicação do modelo. 

 

No banco de sangue do hospital C, há poucos investimentos específicos, a incerteza 

é média e a freqüência da transação alta. Portanto, uma solução de mercado seria 

economicamente mais adequada. O que se vê é uma estrutura em que há 

autonomia operacional, um contrato com alguns detalhes de avaliação como prazos 

e critérios de qualidade. Não há participação em resultados e a propriedade dos 

ativos é do hospital, não havendo fortes incentivos. Considerando todos os aspectos 

e avaliando o serviço como um todo, a estrutura de governança está mais próxima 

do mercado, pelo critério da maioria dos atributos. 

 

No banco de sangue do hospital D, não houve investimentos específicos pelo 

hospital, a incerteza é média e a freqüência alta: uma relação que deveria ser 

governada por uma estrutura de mercado. A relação é caracterizada por uma 

autonomia operacional da empresa, não há detalhes no contrato mas os ativos são 

80% da empresa. Sugestivo de uma adequação. 

 

 

 HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Previsão pelas 
dimensões das 
Transações 

Mercado Mercado Mercado Mercado 

Estrutura de 
Governança Mercado Mercado Mercado Mercado 

Adequação Sugestivo Sugestivo Sugestivo Sugestivo 

Quadro 19. Adequação da TCT às decisões de terceirização dos serviços de hemoterapia dos 
hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.2 Teoria da Dependência de Recursos 
 

 

A TDR prevê que naquelas trocas em que estiverem envolvidos consideráveis 

recursos (intensidade da relação), não houver disponibilidade de alternativas de 

fornecedores, o custo de troca for alto (criticidade do recurso) e a troca for 

importante, por algum motivo, para a organização, essa deve manter uma interface 

relacional. Quando nas trocas não houver padronização das unidades de recursos 

envolvidos, a recomendação também é uma interface relacional.  

 

As três primeiras variáveis foram questionadas diretamente. Em relação à última 

variável, a padronização, foi usada a mesma resposta dada para a variável 

programabilidade, utilizada na teoria da agência, pela semelhança dos conceitos. 

Em todos os setores em estudo, a padronização foi considerada média-alta. As 

características utilizadas para definir o tipo de interface foram: a duração da relação, 

a freqüência de trocas e o fluxo de informações, horizontal e verticalmente. 

 

Cotejando os prognósticos feitos a partir do modelo às interfaces efetivamente 

adotadas, observamos que há uma adequação ao padrão em apenas cinco serviços. 

Nos sete serviços onde não ocorreu essa adequação, em seis deles, os 

prognósticos definidos foram interfaces transacionais e se encontrou interfaces com 

mais características relacionais. 

 

No laboratório do hospital A, ficou caracterizado, em função das respostas, uma 

baixa intensidade, uma baixa criticidade e uma relação assimétrica pois o hospital é 

o único cliente do laboratório. Considerando todos esses aspectos, à luz da TDR, a 

terceirização deveria ser adotada e uma interface transacional seria mais 

interessante economicamente para o hospital. A relação tem 12 anos e a freqüência 

e o fluxo das informações (grande, horizontalmente) sugerem uma interface 

relacional entre as partes, o que não está de acordo com o modelo. No entanto, a 

decisão de mudança adotada pela diretoria do hospital está em adequação com 

modelo, pois adota uma interface mais transacional do que a atual. Pelo menos 

inicialmente o fluxo de informações proveniente de outra empresa não está restrito. 
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No laboratório do hospital B, tem-se uma intensidade de troca (porcentagem do 

faturamento) que não foi revelada, uma baixa criticidade dos recursos (muitas 

alternativas e baixo custo de substituição). A relação parece muito mais importante 

para o laboratório do que para o hospital. Esses indicadores sugerem uma interface 

mais transacional a partir da TDR e o que se observa é um contrato que tem 28 

anos, uma relação em  que há fluxo de informação alto horizontalmente e baixo 

verticalmente. Observa-se a presença de um contrato com outro laboratório em outro 

hospital da cadeia, o que fornece um fluxo de informações grande a partir de outra 

empresa e uma competição potencial entre os fornecedores dentro de uma mesma 

empresa (a cadeia de hospitais). No conjunto tem-se uma interface mais 

transacional, sugerindo adequação do modelo. 

 

No laboratório do hospital C, tem-se uma intensidade baixa (menos que 1% do 

faturamento do hospital), uma baixa criticidade do recurso e uma troca mais 

importante para o fornecedor, pois o hospital é seu único cliente. Tudo isso, somado 

à padronização da atividade, pode fazer com que o hospital opte por uma interface 

mais transacional a fim de explorar a desigualdade da relação. O que ocorre é que 

se tem uma relação longa (8 anos, o atual contrato), com fluxo e freqüência alta de 

informações horizontalmente e inclusive participação em reuniões estratégicas do 

hospital, o que indica uma interface mais relacional. Não há portanto adequação ao 

padrão. 

 

O laboratório do hospital D tem intensidade de troca alta (6% do faturamento), uma 

alta ou média criticidade do recurso (não parece haver fornecedor à altura na 

percepção dos clientes do hospital) e importância simétrica. A interface deveria ser 

relacional. Na realidade é recente (3 anos), com fluxo e freqüência de informações 

alto horizontalmente e baixo verticalmente, e, com uma relação formal típica de 

cliente-fornecedor. 
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 HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Previsão pelas 
medidas Transacional Transacional Transacional Relacional 

Interface Relacional Transacional Relacional Híbrida 

Adequação 
Sugestivo (mudança 

para interface 
transacional em curso) 

Sugestivo Não Não 

Quadro 20. Adequação da TDR às decisões de terceirização dos laboratórios dos hospitais 
pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Na imagenologia do hospital A tem-se uma intensidade da relação considerada 

baixa. A mão-de-obra especializada dos médicos é terceirizada. Essa mão-de-obra 

tem disponibilidade de alternativas restrita e um custo de substituição alto. A relação 

parece ser importante para ambas as partes, sem grandes assimetria, talvez até 

mais importante para o hospital. A atividade é padronizável. Considerando todos 

esses aspectos, a recomendação seria uma interface mais relacional. E é o que é 

observado, pois a relação é longa (12 anos) e tem freqüência e fluxo de informações 

amplos, tanto vertical como horizontalmente. 

 

No setor de imagem do hospital B tem-se uma intensidade da relação (percentual do 

faturamento) não revelada, uma criticidade baixa (várias alternativas e médio custo 

de substituição), além da relação também parecer mais importante para a empresa 

que tem o hospital como único cliente. Este é apenas um dos contratos do hospital. 

Essas variáveis e a padronização das atividades sugerem uma interface transacional 

para que o hospital possa tirar todo o proveito do poder que tem na troca. Mas isso, 

no entanto, não é o que se observa. A interface real tem 28 anos, tem freqüência e 

fluxo de informações grande horizontalmente e a relação é informal. Por outro lado, 

a cadeia de hospitais tem outros contratos com fornecedores do mesmo serviço em 

outro hospital, o que torna a interface mais transacional ou pelo menos híbrida. Não 

há uma adequação perfeita. 

 

Na imagenologia do hospital C, a intensidade é considerada alta pelos entrevistados 

(3 a 4% do faturamento), a criticidade média a baixa (alguns substitutos à altura) e a 
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troca é considerada mais importante pelo hospital por ser uma fonte potencial de 

aumento de receita. Na verdade a outra parte, praticamente inexiste como empresa, 

pois são médicos e técnicos contratados e independentes entre si mas ligados ao 

hospital. No conjunto, sugerem uma interface híbrida com mais características de 

relacional. O serviço é praticamente todo próprio do hospital. Médicos já têm 

habitualmente certa autonomia profissional. Somente técnicos parecem ser 

terceirizados, mas não se obteve maiores detalhes sobre o funcionamento do 

serviço. A gestão interna e a terceirização de mão-de-obra sugerem uma interface 

relacional, pois funcionalmente está muito próximo de uma hierarquia. Parece haver 

uma confirmação do modelo. 

 

A imagem do hospital D tem intensidade de troca alta (aproximadamente 6% do 

faturamento), criticidade baixa e relação assimétrica (empresa tem dois locais de 

atendimento: no hospital e na sua sede própria). Ao lado disso, a padronização das 

atividades também sugere uma interface transacional. A interface real tem 15 anos, 

com fluxo e freqüência de informações grande horizontalmente, portanto, mas 

próximo de uma interface relacional. 

 

 

 HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Previsão pelas 
medidas Relacional Transacional Relacional Transacional 

Interface Relacional Híbrida Relacional Relacional 

Adequação Sugestivo Não Sugestivo Não 

Quadro 21. Adequação da TDR às decisões de terceirização dos serviços de imagenologia dos 
hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

No serviço de hemoterapia do hospital A, a intensidade da relação é considerada 

pequena, as alternativas de fornecimento são amplas e os custos de substituição, 

pequenos, configurando uma baixa criticidade. A relação parece igualmente 

importante, pois o banco de sangue também fornece para o outro hospital da cadeia. 

Os dois primeiros indicadores somados à padronização da atividade recomendam 

uma interface mais transacional. A relação da empresa com o hospital é longa (15 
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anos) e o fluxo de informações horizontalmente é grande em comparação com o 

fluxo de congêneres externos, o que dá, em conjunto, um aspecto mais relacional à 

interface e não confirma o modelo para essa situação. 

 

Na agência transfusional do hospital B a intensidade da troca não foi revelada, a 

criticidade é baixa e a importância parece igual entre as partes, não fosse o fato que 

o hospital compra serviços de outro banco de sangue em outro hospital da cadeia. A 

relação é descrita como de longa duração, com fluxo e freqüência de informação 

diminuída em função da formalidade da comunicação e com um elemento 

competitivo inserido entre empresas rivais, o que torna a relação mais transacional. 

 

O banco de sangue do hospital C é um serviço que tem intensidade considerada 

pequena, criticidade baixa e relação relativamente mais importante para os 

fornecedores, que na verdade são somente fornecedores de mão-de-obra e têm 

somente mais um outro cliente. O conjunto pode prever uma interface mais 

transacional. A interface tem 3 anos, com fluxo e freqüência de informações grande 

horizontalmente e, inclusive, com participação em reuniões estratégicas do hospital. 

Portanto uma certa tendência a ser uma interface relacional. Não há adequação. 

 

O banco de sangue do hospital D, tem sua intensidade de troca alta, criticidade do 

recurso baixa e importância da relação aparentemente maior pelo lado da empresa 

pois esta tem o hospital como único cliente. Uma interface transacional seria 

economicamente mais interessante, segundo essa perspectiva, para o hospital. A 

relação é longa, com grande fluxo e freqüência de informações horizontalmente. 

 

 

 HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 
 
Previsão pelas 
medidas 

Transacional Transacional Transacional Transacional 

Interface Relacional Transacional Relacional Relacional 

Adequação Não Sugestivo Não Não 

Quadro 22. Adequação da TDR às decisões de terceirização dos serviços de hematologia dos 
hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.3 Teoria da Agência  
 

 

Na teoria da agência, o que importa é definir o melhor contrato entre as partes a 

partir da assunção de que pode existir um conflito de interesses entre elas, o que  

leva a um problema de agência. O contrato, ou a relação, pode ser baseado em 

desempenho, em que a recompensa é dada de acordo com os resultados; ou 

baseado em comportamento em que há um comprometimento em executar as 

atividades de uma forma pré-estabelecida, em troca da recompensa.  

 

Análise da agência é interessante para interpretar fenômenos micro-organizacionais. 

Contratos baseados em desempenho são equivalentes funcionais da terceirização. 

Eles são mais interessantes quando as atividades têm seus resultados facilmente 

mensuráveis, existe uma aversão ao risco pelo principal (e/ou neutralidade ao risco 

pelo agente) e a incerteza sobre os resultados é baixa. A programabilidade da tarefa 

favorece os contratos de comportamento (integração), assim como a presença de 

um sistema de informação.   

 

Com algumas exceções, todos os entrevistados afirmaram que os resultados dos 

serviços são facilmente medidos porque eles são avaliados por outros médicos, 

profissionais que têm grande conhecimento sobre as atividades e os produtos dos 

SADT considerados. Além disso, grande número de médicos entra em contato com 

os produtos dos serviços, aumentando os avaliadores disponíveis. 

 

Em relação à incerteza, os resultados são os mesmos da TCT, pois conceitualmente 

são iguais. As tarefas são extremamente programáveis ou padronizáveis, segundo 

os entrevistados. Na verdade, os setores são fortemente normatizados por suas 

respectivas sociedades, têm leis claras que regulamentam a sua atividade, 

principalmente nos serviços de hemoterapia e muitos deles nos últimos anos se 

submeteram a processos de acreditação ou certificação, juntos ou não aos 

respectivos hospitais. A programabilidade das tarefas foi considerada, no entanto, 

média-alta,  pois existem várias atividades de menor programabilidade. 
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Para a aversão ao risco, foi utilizado como indicador o tamanho ou número de 

clientes da organização. A maioria dos agentes (as empresas) é avessa ao risco, 

pois são empresas pequenas, com poucos clientes. Os hospitais do estudo foram 

assumidos como neutros ao risco.  

 

Em relação à presença de sistemas de informação, observou-se que: (1) os 

sistemas estão, em geral, em fase de elaboração e o estímulo para isso foram 

principalmente os processos de avaliação externa; (2) a avaliação, quando 

sistemática nos hospitais, limita-se à avaliação da satisfação dos clientes e (3) 

predomina uma avaliação interativa e informal, principalmente a partir dos médicos, 

sobre a qualidade técnica e de atendimento dos serviços. 

 

A imagenologia do hospital A, apresenta algumas características peculiares, todas 

conseqüências do fato que neste setor do citado hospital são realizados também 

procedimentos terapêuticos invasivos em gestantes. Essas intervenções aumentam 

a incerteza e diminuem a mensurabilidade dos resultados. As duas são 

direcionadores para a integração na TA. O contrato se baseia mais 

predominantemente em desempenho, pois tem participação nos resultados. Vale 

ressaltar que se usa aqui o termo contrato no sentido amplo, como um acordo entre 

as partes, pois neste setor não há contrato por escrito.  

 

Na agência transfusional do hospital A, nota-se que a empresa (o agente) é um 

grande banco de sangue com 12 hospitais clientes e é razoável supor que este seja 

neutro ao risco, fato que estimula um contrato baseado em desempenho.  

 

O serviço de hemoterapia do hospital B também é um grande banco de sangue com 

vários clientes e, portanto, supostamente, neutro ao risco, o que reforça um 

prognóstico de um contrato baseado em desempenho. Os laboratórios dos hospitais 

B e D também têm vários outros clientes, o que também reforça esse prognóstico.  

 

Os achados quanto a essas variáveis podem ser resumidos no quadro seguinte. 
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VARIÁVEIS ACHADOS 

Incerteza Média 

Mensurabilidade dos resultados Em geral, alta 

Programabilidade das tarefas Média-alta 

Aversão ao risco dos principais Neutros ao risco 

Aversão ao risco dos agentes Avessos. Cinco são neutros ao risco 

Presença de sistema de informações Incipiente, em geral 

Quadro 23. Achados relativos às variáveis independentes da TA nos serviços 

pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Quando se analisa os resultados a partir das seis variáveis, a previsão sobre o tipo 

de contrato fica indefinida na maioria dos casos, pois os valores são intermediários 

em quase todos eles. A forma de solucionar isso foi identificando as variáveis de 

maior importância do modelo. Revendo a literatura, tem-se a afirmação de 

Eisenhardt de que o núcleo da TA é trade off entre (a) o custo de medir o 

comportamento e (b) o custo de medir os resultados e transferir o risco para o 

agente (EISENHARDT,1989). 

 

Considerando isso e levando em conta que os custos de medição dos resultados 

são pequenos nos serviços em estudo, pois os médicos que atuam nos hospitais 

estão aptos e disponíveis para fazer a avaliação; que um sistema para controlar o 

comportamento não existe na maioria destes serviços e que a maior parte dos 

agentes é avessa ao risco (cinco são neutros), conclui-se que os contratos baseados 

em desempenho são indicados para todos os serviços. 

 

Por outro lado, os contratos ou acordos reais são baseados em desempenho 

(participação em resultados ou apropriação de ganhos de eficiência) em nove 

serviços. Em três, as relações se assemelham mais a contratos baseados em 

comportamento: os serviços de imagenologia dos hospitais C e D e o serviço de 

hemoterapia do hospital C, ou porque não têm participação em resultados ou porque 

não têm significativa propriedade sobre ativos. Considerando essa forma de análise 

tem-se adequação em nove dos doze casos. 
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5.4 Teoria de Redes  
 

 

Segundo a teoria das organizações em rede, algumas empresas se organizam em 

arranjos baseados em cooperação, reciprocidade e sanções normativas 

(BANASZAK-HOLL; ELMS; GRAZMAN, 2003). As trocas que envolvem essas 

empresas são mais sociais, isto é, mais dependentes de relacionamento, interesse 

mútuo e reputação (POWELL, 1990) e têm o objetivo de alcançar benefícios mútuos. 

Esses benefícios podem envolver redução dos custos de transação, um maior 

acesso a recursos como conhecimento, flexibilidade ou  capacidade de inovação, 

levando a geração de riqueza ou vantagem competitiva (JARILLO, 1993; POWELL, 

1990). Além disso, é enfatizada a idéia de uma imersão social da atividade 

econômica entre as empresas e um mecanismo de governança distinto do mercado, 

hierarquia ou de formas híbridas. 

 

Os conceitos relacionados à TR foram operacionalizados através do levantamento 

dos elementos críticos para a formação das redes (incerteza, inovação tecnológica, 

demanda por velocidade e conhecimento intensivo) e das características definidoras 

de um mecanismo de governança de rede a partir das variáveis descritas no 

referencial teórico. 

 

A incerteza já foi descrita anteriormente. Foi perguntado diretamente aos 

entrevistados sobre inovação tecnológica e demanda por velocidade. A exigência de 

conhecimento intensivo foi assumida como verdadeira em função do referencial 

teórico sobre a área da saúde. Trata-se de uma área onde os profissionais têm 

treinamento e formação de longa duração. Além disso, todos têm muitos anos de 

experiência em seus respectivos campos de atuação. Apesar dos serviços exigirem 

investimento de capital —alguns, nem isso—, eles não existiriam sem a mão-de-obra 

qualificada. 

 

Em todos os setores foram definidas a evolução do setor e a demanda por 

velocidade como grande, segundo os respondentes. Os ciclos evolutivos dos 

produtos e dos processos têm duração considerada comparável a indústrias de alta 

velocidade evolutiva. Em geral foram citados prazos menores que 3 anos para a 



Germany Gonçalves Veloso 
 
 

 

105

evolução dos produtos e a evolução nos processos foi em geral declarada como um 

pouco mais lenta que a de produtos. Essas respostas são evidência que o setor 

favorece a formação de organizações em redes. A incerteza foi considerada média 

na maioria dos serviços. 

 

Dentre as variáveis descritivas de redes, algumas são de difícil mensuração dentro 

da proposta deste trabalho, notadamente o clima e o compromisso entre as partes. 

O compromisso pode eventualmente ser inferido pelo nível de compartilhamento de 

interesses. A forma de resolução dos conflitos foi também avaliada, apesar de 

questionamentos sobre a força das evidências obtidas em entrevistas.  

 

Por outro lado, outras variáveis, como a base normativa e os meios de comunicação, 

são mais objetivas, pois são baseadas em elementos mais tangíveis como o 

contrato, a forma de comunicação (via rotinas, relacionamentos ou preços) e 

freqüência de interação entre as partes (tanto lateral com os médicos e funcionários, 

como com a diretoria e participação em reuniões estratégicas do hospital). 

 

Afirmou-se que os conflitos eram resolvidos sempre de forma administrativa e 

através de conversação e nunca através de meios legais, até o momento. Essa é 

uma característica de um mecanismo de governança hierárquica. Uma evidência de 

resolução de conflitos típica de mercado seria o relato da utilização da justiça 

comum para resolução de algum conflito no passado, o que seria uma declaração 

certamente constrangedora. Uma evidência de resolução de conflito típica das redes 

seria uma sanção normativa por parte de outros atores do mercado, algo factível 

mas sem evidências neste trabalho. 

 

Quando se pergunta sobre a relação, em metade das situações os respondentes 

afirmaram (e exemplificaram) que a relação era marcada pela rotina (uma 

característica mais típica da hierarquia): os serviços de hemoterapia, a imagem do 

hospital D e os laboratórios dos hospitais C e D.  

 

Por outro lado, há comentários afirmando que a comunicação é intensa, 

principalmente horizontalmente. Relatou-se em quase todos os serviços que a 

interação entre a empresa e os médicos e funcionários do hospital é necessária ao 
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bom resultado de alguns pacientes, principalmente em alguns casos mais especiais. 

Alguns casos são únicos em suas características e gravidade, exigindo técnicas não-

rotineiras para  se chegar a uma conclusão e interação entre a equipe do hospital e 

das empresas para sua indicação e interpretação. Alguns exigem acompanhamento 

em conjunto por maior tempo, como casos que necessitam de intervenções 

hemoterápicas. Além disso, freqüentemente, os médicos do hospital consultam os 

profissionais dos serviços, sobre indicação e detalhes sobre os exames. Há também 

comunicação lateral para resolução de problemas administrativos, como cobrança 

de contas e faturamento. Alguns serviços dão suporte ao hospital ou mesmo 

participam com ele das negociações com as fontes pagadoras. Interação também 

demonstrou ser necessária para o lançamento de novos produtos. Há relatos de 

participação de membros de quase todas as empresas em comissões técnicas do 

hospital e em uma minoria, em reuniões estratégicas (comunicação vertical). 

 

A base normativa da relação são contratos, na maioria dos casos. No laboratório do 

hospital A não existia contrato até recentemente (relação tem 12 anos) e no serviço 

de imagem do hospital A não existe contrato (há 12 anos). O contrato é típico da 

relação de mercado, mais o seu detalhamento seria mais característico dessa forma 

de governança. Como vimos na discussão da TCT, a maioria trata-se de contratos 

antigos e sem detalhes, com exceção do laboratório do hospital D e do banco de 

sangue do hospital C, que têm algum detalhamento sobre prazos e critérios de 

avaliação.  

 

O grau de comprometimento pode ser inferido pelo nível de compartilhamento de 

interesses que há entre as duas partes. A demanda para o hospital influencia 

diretamente os resultados das empresas, que portanto tem interesse no crescimento 

do número de atendimentos do hospital. O sucesso do hospital em várias dimensões 

como efetividade dos tratamentos e imagem, depende de e beneficia ambas as 

partes. Há participação em resultado em 2 casos. As organizações em rede são 

caracterizadas por um comprometimento de médio a alto entre as partes. O clima da 

relação não foi avaliado. 
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Conclui-se que os serviços em estudo apresentam todas as quatro características 

necessárias ao surgimento das organizações em redes. A constatação da formação 

da organização em rede, no entanto, só pode ser caracterizada através das variáveis 

dependentes, as características do mecanismo de governança. Os achados e 

conclusões para essas variáveis foram resumidos no quadro que segue. Observa-se 

nos serviços que há trocas rotineiras e padronizadas, exigindo mínimo contato e 

outras interações mais complexas e com troca de conhecimento entre as partes. De 

modo geral as relações têm longa duração e as ações são interdependentes.  

 

 

 CARACTERÍSTICA MECANISMO DE GOVERNANÇA 
Base normativa Contratos antigos, com poucos 

detalhes. Contratos pró-forma. 
Um, sem contrato 

Mercado/Rede 

Meios de comunicação Estruturado em rotinas, mas 
necessidade de interações 
freqüentes 

Hierarquia/Rede 

Freqüência de 
interação 

Alta horizontalmente Hierarquia/Rede 

Resolução de conflitos Administrativamente Hierarquia/Rede 

Flexibilidade Contrato/acordos entre 
empresas 

Mercado/Rede 

Comprometimento Compartilhamento de objetivos Hierarquia/Rede 

Preferência dos atores Interdependência Rede 

Quadro 24. Adequação da TR às decisões de terceirização dos serviços dos hospitais 
pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Observa-se portanto que as variáveis apresentam características intermediárias 

entre os mecanismos de governança mercado, hierarquia e rede. Segundo alguns 

autores, no entanto, muitas dessas características não são exclusivas. Por exemplo, 

redes podem usar sanções legais disponíveis em contratos e mercados e firmas 

podem utilizar sanções normativas através de relacionamentos e comunicação social 

(BANASZAK-HOLL; ELMS; GRAZMAN, 2003). Levando em conta essas 

considerações, os achados e restrições metodológicas, conclui-se que o modelo das 

organizações em rede oferece uma estrutura com poder descritivo para os 
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fenômenos observados em todos os serviços e em cada um deles, ao menos 

parcialmente. Muitas trocas não se apóiam em controles (hierarquia) ou em uma 

dinâmica competitiva para garantir a sua efetividade. Parte de sua efetividade é 

dependente de uma interação não padronizada entre os dois lados.  

 

 

5.5 Perspectiva das Competências Centrais  
 

 

Segundo a Perspectiva das Competências Centrais, as empresas devem concentrar-

se e controlar rigidamente suas core competences e avaliar a possibilidade de 

terceirização das demais competências. Para a adequação da perspectiva, foi 

avaliado nos hospitais, como variáveis independentes: (1) se as atividades eram 

percebidas pelos clientes (médico e pacientes) como de valor central; (2) se 

representavam diferenciação sobre a concorrência e (3) se poderiam criar novos 

produtos baseados nelas. Esses três aspectos foram descritos como definidores do 

grau de centralidade das atividades. Como variáveis dependentes foram utilizados 

os dados constantes na tabela de controle/propriedade e definido o serviço como 

sob controle do hospital, da empresa terceirizada ou compartilhado por ambos. 

 

A análise foi inspirada na técnica de Côrrea e Caon (2002) para definição de “grau 

de centralidade”. Nessa técnica modificada, grau de centralidade foi definido a partir 

de uma avaliação entre baixo, médio ou alta para cada uma das três variáveis (o que 

grosseiramente representa uma variação de notas de 0 a 6 globalmente ou de 0 a 2 

para cada variável). Atividades que foram consideradas como “altas” em duas 

variáveis e pelo menos “média” na terceira, foram consideradas como competências 

centrais. Atividades com notas inferiores a “média” nas três variáveis ou “baixa” em 

duas, foram consideradas periféricas. Valores intermediários qualificaram as 

atividades como de média centralidade.  

 

Na variável importância para o cliente, foi dada nota alta quando pacientes e 

médicos percebem as atividades/produtos do setor como importantes. Um valor 

intermediário foi atribuído quando somente um dos dois valoriza. Na variável 

diferenciação foi dada nota alta, se o serviço for um motivo para o hospital se 
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sobressair e nota baixa, se for pior do que os hospitais do mesmo padrão. Na 

variável extendabilidade foi dada nota entre baixa, média ou alta em relação à 

importância/utilidade para criação de novos produtos para o hospital.  

 

Na análise, um serviço considerado essencial para o hospital deve ter um alto grau 

de controle por parte dele. Serviços periféricos ou de grau de centralidade 

intermediária, devem estar total ou parcialmente sob controle da empresa 

terceirizada, para caracterizar que há aplicação do modelo. Dos 12 serviços, 4 são 

considerados de alto grau de centralidade: o laboratório D e os serviços de  imagem 

A,C e D. De todos os serviços, apenas o serviço de imagem C está sob o controle do 

hospital. Temos, portanto, adequação em nove serviços. 

 

O laboratório do hospital A foi considerado como de grande valor na percepção dos 

médicos, porém não facilmente percebido como de valor para os pacientes. Pode 

ser útil para a criação de novos produtos, pois, na verdade, dá suporte a todos eles. 

Não é uma fonte de destaque para o hospital atualmente. O controle do setor é 

compartilhado entre empresa e hospital. 

 

O laboratório do hospital B serve como suporte para o lançamento de produtos e é 

pouco percebido como um fator central para a agregação de valor para os clientes 

pacientes. Os profissionais e principalmente os médicos avaliam o setor como um 

dos melhores serviços do hospital, segundo relato. Ocupa portanto uma posição 

intermediária de grau de centralidade. O controle é da empresa terceirizada. 

 

O laboratório do hospital C, não parece ser central para pacientes, porém parece 

central para médicos. O laboratório não é considerado uma fonte de destaque para o 

hospital quando comparado a hospitais do mesmo padrão. O laboratório serve de 

suporte para o lançamento de vários produtos do hospital. O controle é da empresa 

terceirizada. 

 

O laboratório do hospital D é um fator de diferenciação do hospital, percebido como 

de alto valor agregado pelos médicos e pacientes. Pode suportar novos produtos. O 

controle é da empresa terceirizada. 
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 HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Centralidade Intermediária Intermediária Intermediária Alta 

Controle Compartilhado Empresa Empresa Empresa 

Adequação Sugestivo Sugestivo Sugestivo Não 

Quadro 25. Adequação da PCC às decisões de terceirização dos laboratórios dos hospitais 
pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

O serviço de diagnóstico por imagem do hospital A é percebido tanto pelos médicos 

clientes como pelas pacientes e família como de grande valor agregado. O serviço 

serve de destaque para o hospital e é útil para o lançamento de diversos produtos, 

caracterizando-se, sem dúvida, pelo levantamento como portador de alto grau de 

centralidade para o hospital. Diante disso seria altamente recomendada a sua 

integração. O controle é compartilhado entre o hospital e a empresa terceirizada. 

 

O serviço de radiologia do hospital B não parece ser uma fonte de destaque do 

hospital. È visto como um valor central pelos médicos. Pode ser útil para o 

lançamento de novos produtos. Ocupa posição intermediária na avaliação do grau 

de centralidade. O controle é da empresa terceirizada. 

 

A imagenologia do hospital C é percebida pelos médicos e pelos pacientes como de 

alto valor agregado. O serviço tem potencial para diferenciar o hospital e para 

suportar e criar novos produtos. No momento da pesquisa, a mão-de-obra 

especializada é terceirizada e o controle das operações está com o hospital. 

 

A imagenologia do hospital D é considerada de alto valor agregado pelos pacientes 

e médicos. Pode suportar novos produtos e é considerada um diferencial do 

hospital. É terceirizada toda a sua mão-de-obra. 
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 HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Centralidade Alta Intermediária Alta Alta 

Controle Compartilhado Empresa Hospital Empresa 

Adequação Não Sugestivo Sugestivo Não 

Quadro 26. Adequação da PCC às decisões de terceirização dos serviços de imagenologia dos 
hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

O serviço de hemoterapia do hospital A é um serviço que serve de suporte para o 

lançamento de diversos produtos do hospital. Não é um fator de destaque para o 

hospital, mas é para a agência transfusional que vende serviços para outras 

maternidades. É parcialmente percebido como de grande valor agregado (difícil 

percepção por parte dos clientes). O controle é da empresa terceirizada. 

 

O serviço de hemoterapia do hospital B não parece ser visto como de grande 

centralidade em termos de agregação de valor para clientes, apesar dos médicos 

valorizarem. É útil para o lançamento de produtos e não é um diferencial para o 

hospital. O controle é da empresa terceirizada. 

 

O banco de sangue do hospital C, não representa grande destaque para o hospital, 

pode gerar novos produtos e é percebido como central apenas pelos médicos. Tem 

sua mão-de-obra terceirizada. 

 

O banco de sangue do hospital D é percebido como central apenas pelos médicos. 

Pacientes têm dificuldade de perceber todo o seu valor. O serviço pode ser útil para 

o lançamento de novos produtos e não é um grande diferencial do hospital. O 

controle é da empresa terceirizada. 
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 HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

Centralidade Intermediária Intermediária Intermediária Intermediária 

Controle Empresa Empresa Compartilhado Empresa 

Adequação Sugestivo Sugestivo Sugestivo Sugestivo 

Quadro 27. Adequação da PCC às decisões de terceirização dos serviços de hemoterapia dos 
hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

O que se observa é uma adequação do modelo. Ele se aplica como estrutura 

descritiva para 9 dos 12 serviços, de acordo com os critérios de análise indicados. 

 

 

5.6 Dinâmica do Setor, Arquitetura do Produto e Matriz de Dependência e 
Terceirização 
 

 

De Fine (1996) foram selecionadas as seguintes ferramentas de análise: o modelo 

de hélice dupla, a arquitetura do produto e a matriz de dependência e terceirização.  

 

No primeiro modelo, o autor descreve mudanças cíclicas na estrutura das cadeias de 

fornecimento dos setores, alternando períodos de integração com períodos de 

desintegração, além de descrever as forças motrizes desses movimentos. O modelo 

ajuda nas decisões ao mostrar qual a opção mais favorecida pela tendência na 

cadeia em determinado momento. Nos setores de alta velocidade evolutiva, por 

outro lado, as empresas não podem correr o risco de perder o controle sobre 

subsistemas críticos ao seu desempenho no futuro. Indicadores da velocidade são 

os ciclos evolutivos dos produtos, processos e estruturas organizacionais.  

 

Nos serviços pesquisados, em geral, se definiu os ciclos evolutivos dos produtos 

como de alta velocidade evolutiva (2 ou 3 anos, segundo alguns comentários). Os 

ciclos evolutivos dos processos (procedimentos médicos), como de média-alta 

velocidade (mais lentos que os de produto, segundo alguns comentários). A 

velocidade evolutiva da estrutura organizacional é lenta, pois as primeiras 



Germany Gonçalves Veloso 
 
 

 

113

terceirizações relatadas têm quase 30 anos e os serviços mantiveram claramente a 

tendência de terceirização desde então. No conjunto parece apropriado considerar o 

setor como de média-alta velocidade evolutiva.  

 

Quanto à arquitetura do produto, o modelo descrito por Fine (1996), orienta a 

terceirizar os produtos ou serviços modulares. Os itens considerados modulares 

exibem poucas e bem definidas interfaces com os demais sistemas e podem ser 

substituídos independentemente da fonte, ou seja, são commodities.  

No geral, as atividades pesquisadas podem ser substituídas, porém as interfaces 

são muitas com os outros sistemas do hospital conforme descrito na discussão 

sobre TR, pois várias atividades ou casos específicos exigem maior interação entre 

as empresas. Assim os setores foram classificados como parcialmente modulares, 

pois se tem atividades modulares e atividades que são de arquitetura integrada. Nos 

próprios textos do autor (FINE, 1999) encontramos também referência a essa 

dicotomia, pois segundo ele, a assistência médica sem emergência tende a ser mais 

modular, por exemplo em um grande hospital ou através de várias unidades numa 

grande cidade, para pacientes que têm o seu tratamento se entendendo ao longo de 

vários anos. Para a assistência médica com emergência, tem-se uma arquitetura de 

serviço mais integrada (FINE, 1999). 

 

Na matriz de dependência e terceirização,  deve-se classificar os serviços em termos 

do tipo de dependência predominante. A decisão não deve levar a dependência de 

conhecimentos ou de habilidades em relação ao fornecedor. 

 

Em relação ao tipo de dependência, evidenciou-se que terceirizações desses 

serviços geraram dependência de conhecimento. Com o passar do tempo, após os 

hospitais terem decidido terceirizar, o conhecimento sobre a gestão dos processos 

foi perdido. Inclusive um entrevistado refere que em uma eventual decisão de 

integração o custo para contratação de pessoal e principalmente de um gerente para 

o setor seria altíssimo. O conhecimento relevante é aquele que dá à organização a 

capacidade de planejar, implementar, coordenar, controlar e avaliar os serviços. 

Talvez com a única exceção do serviço de imagem do hospital C, em todos os 

outros, essas habilidades não estão mais dentro do hospital. A dependência de 
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conhecimento só não é maior, usando a definição do autor, porque a base de 

fornecedores – outra variável importante para as análises de Fine – é grande.   

 

Ao lado disso, alguns relatos sugerem que também não há dependência de 

capacidade, pois a compra de equipamentos em muitos desses serviços não é  

sequer necessária, pois podem ser feitos acordos de comodato (laboratório e bancos 

de sangue), o que reduz a dependência financeira. Investimentos em equipamentos 

de imagem eventualmente poderiam induzir a dependência de capacidade. Alguns 

relatos apontam os treinamento de pessoal como um alto custo. 

Portanto parece haver uma dependência predominantemente de conhecimento. De 

qualquer forma, em uma situação de dependência de conhecimento a terceirização 

não seria recomendada, pois colocaria o hospital em uma posição vulnerável à 

extorsão.  

 

O quadro a seguir sintetiza os achados da pesquisa em relação as variáveis 

descritas por Fine.  

 

 
VARIÁVEL ACHADOS 
Ciclo Evolutivo (Clockspeed) Média-alta velocidade 

De produto:alta 
De processos: média-alta 
De estrutura: baixa 

Tipo de Dependência De conhecimento 

Base de Fornecedores Grande 

Modularidade Parcial 

Quadro 28. Adequação da DS às decisões de terceirização dos  serviços  

dos hospitais pesquisados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Portanto, a grande base de fornecedores é uma dimensão que favorece a 

terceirização dos serviços em estudo. A dependência de conhecimento favorece a 

integração em função do risco de extorsão. As duas outras dimensões, 

modularidade e clockspeed, apresentam valores intermediários. Como não se tem 
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uma previsão clara e os serviços estão terceirizados, não se consegue uma 

conclusão sobre a aplicação do modelo nos serviços pesquisados, a partir do 

modelo. 

 

A adequação dos distintos modelos nas relações interorganizacionais existentes 

entre as organizações estudadas foi sintetizada no quadro a seguir. 

 

 
MODELO ADEQUAÇÃO 
Teoria dos Custos de Transação Em nove serviços 

Teoria da Dependência de Recursos Em cinco serviços 

Teoria da Agência Em nove serviços 

Teoria das Redes Em todos, parcialmente 

Perspectiva das Competências Centrais Em nove serviços 

Dinâmica Setorial Inconclusivo 

Quadro 29. Síntese da adequação dos modelos às decisões de terceirização adota- 

das nos serviços em estudo  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

A finalização do trabalho foi dividida em quatro partes: uma revisão das etapas 

cumpridas, as conclusões, as limitações do trabalho e recomendações e 

considerações finais. 

 

O objetivo traçado foi a adequação dos modelos de decisão “make or buy” nas 

terceirizações de SADT em hospitais privados do município de São Paulo. A tarefa 

era  tentar entender o que aconteceu e continua acontecendo nestes serviços, 

verificar se há especificidades nas decisões de terceirização na área hospitalar e 

prover um entendimento sobre o fenômeno a partir das teorias organizacionais. 

 

A fim de alcançar esse objetivo foram cumpridas as seguintes etapas:  

 

 Levantamento bibliográfico sobre as definições de terceirização, integração e 

termos relacionados; 

 Levantamento sobre os modelos de decisão de terceirização. Foram 

selecionados aqueles mais representativos na literatura de estudos 

organizacionais na atualidade; 

 Escolha de hospitais para estudo a partir de suas características e 

terceirização dos SADT; 

 Coleta de dados sobre as variáveis levantadas na literatura. Paralelamente 

questionou-se aos executivos dos hospitais a lógica de suas decisões; 

 Aplicação dos diferentes modelos a fim de evidenciar se previam a estrutura 

interorganizacional observada.  
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6.1 Conclusões 
 

 

A contribuição deste trabalho foi a verificação da aplicação dos diferentes modelos 

de decisão “fazer ou comprar” em um setor produtivo específico, o setor hospitalar. 

 

A aplicação dos distintos modelos nas relações interorganizacionais existentes entre 

as organizações estudadas pode ser sintetizada assim: observou-se melhor 

adequação aos padrões das variáveis na Perspectiva de Competências Centrais 

(PCC), na Teoria dos Custos de Transação (TCT) e na Teoria da Agência (TA) (nove 

serviços em cada um deles). Para a Teoria das Redes (TR), há uma adequação 

parcial observável em todos os casos. Em relação à Teoria da Dependência de 

Recursos (TDR), se observa que a deficiência na adequação nos casos pesquisados 

ocorre principalmente porque as interfaces são mais relacionais do que o previsto 

pelo modelo, fato que favorece a TR, a teoria que mais rivaliza com a TDR neste 

aspecto. Em relação à Dinâmica Setorial (DS), não se conseguiu evidenciar 

adequação de forma consistente. 

 

Em outras palavras: neste trabalho, a partir das evidências coletadas, três modelos 

descrevem melhor as decisões de terceirização ou estruturas interorganizacionais 

adotadas. São elas: a Perspectiva de Competências Centrais, a Teoria dos Custos 

de Transação e a Teoria da Agência. A teoria das redes, uma perspectiva bem mais 

sociológica (e menos econômica) que as outras três, também tem um poder de 

descrição sobre o fenômeno e fornece um entendimento paralelo às outras três. 

 

Retomando aspectos teóricos citados anteriormente e a classificação dos modelos 

de decisão de terceirização representada na Figura 1 deste trabalho, pode-se 

afirmar que nestes serviços estudados uma combinação de diferentes perspectivas 

seria mais adequado, pois tanto conceitos econômicos e financeiros como modelos 

ditos estratégicos são úteis.  

 

Conclui-se que os quatro hospitais estudados procuraram desvencilhar-se de 

atividades consideradas não centrais e buscaram eficiência em custos de transação 

através de arranjos em rede envolvendo competências de centralidade intermediária 
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e com pouca exposição a investimentos específicos. Além disso, a mensurabilidade 

dos seus resultados através do corpo clínico foi um fator que contribuiu para criar 

contratos baseados em desempenho e com diminuída assimetria de informação.  

 

Evidenciou-se também similaridades nas previsões dos diferentes modelos. A 

sutileza das variações exige testes mais precisos para a sua explicitação. A relação 

entre as organizações dentro do hospital demonstrou ter aspectos complexos. Nem 

é uma típica interação cliente-fornecedor de mercado, tampouco é uma expressão 

típica da hierarquia. Existem diversas combinações de controle e propriedade entre 

os diferentes serviços e diferentes hospitais. Coexistem hibridismo e imersão social. 

A decisão não é apenas terceirizar ou não, pois definir como será a relação é uma 

parte importante da solução. 

 

Provavelmente aspectos técnicos e institucionais contribuíram para a configuração 

desses arranjos. Com a normatização —regulação, na hemoterapia— e controle 

pelas sociedades de especialidade e governo, diminuem os custos de 

monitoramento. Com o desenvolvimento e diversificação da sociedade em geral, 

repercutindo na formação qualificada e variada dos profissionais, houve um aumento 

da base de fornecedores para esses serviços. Percebe-se uma diminuição da 

hierarquia, com mais autonomia entre as partes e, ao mesmo tempo, um 

relacionamento baseado em maior reciprocidade. 

 

 

6.2 Limitações do trabalho 
 

 

Após a execução desse trabalho, pode-se ressaltar algumas limitações. 

 

A primeira delas é o número pequeno de entrevistado por organização. Embora os 

estudos de casos prescritos por Yin (1994) tenham um número bem maior de 

entrevistados, optou-se por entrevistar apenas dois executivos ou sócios dos 

hospitais (um da área clínica e outro, da administrativa propriamente dita) e um 

executivo ou sócios da empresas, a fim de viabilizar um estudo com maior 

representatividade e possível com limitados recursos. Além disso, considerou-se que 
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esses eram os informantes-chaves em suas organizações, logo, em posição para 

oferecer informação qualificada. Assim considerou-se que a validade dos 

constructos envolvidos na pesquisa não foi comprometida.  

 

 

6.3 Recomendações e Considerações Finais 
 

 

A partir deste trabalho pode se seguir algumas linhas de pesquisa. Dentre elas, 

destacamos algumas possibilidades. 

 

Uma delas é realizar estudos mais precisos para o teste das mesmas hipóteses. 

Neste caso, o presente trabalho pode gerar informações úteis para a confecção de 

um instrumento de pesquisa quantitativo como um questionário em escala Likert. 

Para essa linha de pesquisa será exigida uma amostra de hospitais 

consideravelmente maior, mas a partir das informações contidas neste trabalho 

pode-se também agora estimar um tamanho adequado para uma amostra 

representativa. 

 

Outra possibilidade é elencar outras variáveis que potencialmente influenciam a 

estrutura dos hospitais e testá-las. No presente trabalho, hospitais públicos não 

foram incluídos entre os casos, pois nesses variáveis sociais e políticas são  mais 

relevantes em seus processos decisórios.  

 

Outra possibilidade são testes mais precisos de cada uma das teorias. Além disso 

pode-se tentar explicar cada uma dos achados individuais encontrados. Além disso, 

cada uma das teorias tem outras previsões que podem ser testadas. 

 

Por fim, cabe lembrar que a descoberta do poder preditivo de modelos é uma 

oportunidade que abre espaço para prescrições, que são de grande utilidade para a 

prática da gestão das empresas. No caso em questão seria oferecer respostas sobre 

quando terceirizar um determinado serviço de um hospital ou quando deve ser 

evitada a terceirização. Ou, responder a pergunta: quando vale a pena abdicar de 

controle sobre os processos do hospital a fim de obter benefícios como um maior 
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incentivo ao desempenho, compartilhamento de conhecimento ou possibilidade de 

inovação? Embora este trabalho de dissertação tenha um perfil analítico, se 

concentrando na aplicação de modelos analíticos às decisões que foram tomadas,  

seus achados podem ser utilizados como mais uma fonte para elaboração de 

proposições de natureza prescritiva para o setor.  As análises para decisões bem 

sucedidas devem se concentrar naqueles modelos que evidenciaram ter um maior 

poder descritivo no setor, a partir de resultados deste e em de outros trabalhos. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE PESQUISA 
 

 

Hospitais e Entrevistados: 

 

 Dois hospitais privados com finalidade lucrativa e dois hospitais privados sem 

finalidade lucrativa que têm seus SADT terceirizados; 

 Cinco entrevistados por hospital: proprietários ou executivos do hospital (de 

diferentes áreas, administrativa e técnica) e proprietários ou executivos das 

empresas fornecedoras; 

 Decisão recente seria preferível. Mas não é fator impeditivo. Participação no  

processo é mais importante. 

 

 

Técnicas de Coleta de dados: 

 

 Entrevistas semi-estruturadas; 

 Análise documentais: relatórios, análises e levantamentos eventualmente 

realizados na época, conforme disponibilidade em cada hospital; 

 Observação direta. 

 

 

Preparação: 

 

 Contatar executivo principal ou diretor clínico do hospital. 

 Averiguar quais os setores são terceirizados no hospital; 

 Avaliar disposição para participação e apoio para a entrevista com os demais 

executivos; 

 Marcar entrevistas com demais respondentes. 
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Entrevista:  

 

 Explicação sobre projeto e confidencialidade do trabalho; 

 Perguntas dirigidas às variáveis levantadas, utilizando roteiro de entrevista; 

 Pedir autorização para análises documentais; 

 Fazer gravação e anotações. 

 

 

Análise: 

 

 Avaliação das variáveis; 

 Reunir todas as entrevistas por hospital; 

 Análise e redigir relatório por hospital; 

 Repetir o processo em cada um dos hospitais; 

 Análise e relatório cruzado de todos casos. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
Terceirização em Hospitais 

 
 
Parte I. Características do Entrevistado 
 

a) Função atual: 
b) Tempo de atuação no hospital: 
c) Tempo de atuação na função atual: 

 
 
Parte II. Perguntas Específicas para Executivos do Hospital 
 

a) Os Serviços de Imagem, Laboratório e Hemoterapia no hospital são próprios 
ou são terceirizados? 

b) Qual o modelo de terceirização adotado? A quem estão ligados os 
colaboradores da área médica, da área técnica e da área de apoio? A quem 
pertence os equipamentos e quem é responsável pela compra de insumos 
para a execução das atividades? 

c) A quem cabe os investimentos e renovação de equipamentos, ao hospital ou 
aos responsáveis pelos serviços? 

d) Por que o hospital tomou a decisão de adoção deste modelo? O que motivou 
ou quais foram as razões da decisão? 

e) No caso de terceirização: quais os critérios que o hospital utiliza para a 
escolha dos fornecedores para essas atividades? 

f) Como o hospital define as atividades que nunca podem ser terceirizadas? 
g) Qual o nível de satisfação do hospital em relação aos serviços em estudo? 
h) Que outros serviços são terceirizados também no hospital? 
i) Quais outros serviços estão em avaliação para terceirização? 

 
 
Parte IV. Perguntas Gerais: 
 

a) Qual a intensidade de inovações nos insumos, nos materiais e nos 
equipamentos para a realização dessas atividades? Qual a intensidade de 
inovações nos processos ou procedimentos nesses serviços? 

b) Com que freqüência ocorrem variações inesperadas nos resultados das 
operações desses serviços? 

c) Essas variações inesperadas afetam os seus resultados técnicos, os custos, 
ou a produtividade dos serviços? 

d) O hospital (ou serviço) fez gastos específicos em treinamento, área física ou 
equipamentos para exercer estas atividades com estes fornecedores (ou com 
este hospital), ou seja, gastos que somente são úteis na relação com eles? 
Qual a dimensão desses gastos? 

e) Qual a dimensão dos valores envolvidos nessa atividade, por exemplo, em 
relação ao faturamento total de sua empresa? Tem outros fornecedores (ou 
hospitais-clientes)? 

f) Levando em conta a situação do mercado atual para o estes serviços, o 
hospital tem alternativas de fornecedores capacitados, se eventualmente 
desejar?  
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g) Em uma situação hipotética, quais as dimensões dos custos, no sentido 
amplo, para a realização de uma troca de fornecedores (ou de hospital)? 

h) Qual a importância, em um sentido amplo, dessa relação para a sua 
empresa?  

i) As tarefas existentes nesses serviços são padronizáveis? 
j) Os resultados das atividades desses serviços são facilmente mensuráveis? 
k) Como o hospital monitora e avalia as atividades desses serviços? Quais 

instrumentos ou métodos que utiliza? 
l) Os  clientes do hospital (pacientes, médicos e fontes pagadoras) percebem o 

serviço como de alto valor ou apenas uma obrigação do hospital? 
m) O hospital se sobressai perante seus concorrentes graças a esse serviço? 
n) O hospital pode criar outros produtos ou serviços baseados nesse serviço? 
o) Como são feitos os ajustes e resolvidos os conflitos entre o hospital e o 

fornecedor, quando eventualmente ocorrem? 
p) Qual o nível de detalhamento do contrato ou planos internos? Indicadores de 

avaliação são definidos explicitamente? 
q) O contrato ou plano especifica o que deve ser entregue em termos de 

resultado ou produtos? 
r) O contrato ou plano traz explicitamente como devem ser desenvolvidas as 

atividades? 
s) Predominam compromissos com resultados ou com a conformidade dos 

processos? 
t) O contrato ou plano têm incentivos explícitos para aumentar o desempenho?   
u) Há uma participação nos resultados? 
v) Existem penalidades ou multas no contrato? Quais as circunstâncias para a 

sua aplicação? 
w) Os funcionários do fornecedor participam dos treinamentos e eventos do 

hospital? Participam ativamente de seus  programas de qualidade, por 
exemplo? 

x) Os responsáveis pelos serviços participam freqüentemente das reuniões do 
hospital?  

y) Predomina a comunicação formal (via rotinas e documentos) ou informal entre 
as partes? 
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APÊNDICE C – RELATÓRIOS POR HOSPITAL 
 

 

HOSPITAL A 
 

 

O hospital A é um hospital privado de grande porte, com finalidade lucrativa e 

especializado em atendimento de ginecologia e obstetrícia. O hospital faz parte de 

uma cadeia de hospitais que atua na cidade de São Paulo. Segundo levantamento 

em entrevista preliminar com um de seus sócios, contratos de terceirização são 

adotados nos três SADT. Entrevistas foram realizadas com um diretor do hospital 

(além da entrevista preliminar com um dos sócios do hospital, outro de seus 

diretores), um gerente e os responsáveis pelos três setores. Dos responsáveis pelos 

setores, dois eram sócios de suas empresas e um atuava como gerente. 

 

No que diz respeito a imagenologia, em função da especialização do hospital, optou-

se por realizar pesquisa no setor de ultra-sonografia (US), o serviço de maior volume 

de procedimentos nos SADT da instituição. Segundo informado por um dos diretores 

do hospital e pelo responsável pela empresa, a empresa terceirizada realiza exames 

eletivos de ultra-som gestacional (convencional, morfológico e tridimensional). Além 

disso é responsável pelos procedimentos invasivos obstétricos e consultas 

anestésicas. As atividades desenvolvidas pela empresa correspondem ao que é 

denominado como o Serviço de Medicina Fetal do hospital. O hospital é proprietário 

de todos os equipamentos e contrata todos os funcionários não médicos do setor. 

Cabe à empresa a realização e a gestão das atividades médicas. O chefe da equipe 

médica é professor titular de uma renomada faculdade de medicina e é um 

profissional de grande reconhecimento no meio profissional e acadêmico, segundo 

declarações dos membros do hospital.  

 

Segundo um dos diretores do hospital, na verdade, sua área de imagenologia é 

composta por três serviços: o serviço de Medicina Fetal; o serviço de mamografia, 

(que realiza procedimentos de diagnóstico simples e por biópsia) e o serviço de 

diagnóstico por imagem para os pacientes internados e de pronto-socorro. No 

serviço de mamografia, que o hospital também terceiriza para uma outra empresa, o 
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hospital tem propriedade de metade dos ativos. Por último, o serviço de imagem 

para pacientes internados e de pronto-socorro é todo do hospital e tem médicos 

contratados diretamente por este. Nenhuma das duas empresas terceirizadas 

citadas atua exclusivamente no hospital. 

 

O laboratório do Hospital também é terceirizado. A empresa terceirizada na verdade 

é composta por um médico e um bioquímico que montaram o laboratório no hospital 

há aproximadamente 12 anos atrás e trabalham exclusivamente nesta instituição. A 

princípio todos os equipamentos eram de propriedade da empresa, porém, segundo 

interpretação dos diretores do hospital, em função do perfil de pacientes de 

ginecologia-obstetricia gerarem baixa demanda de exames laboratoriais e uma 

consequente baixa receita para o setor, a empresa começou a ter dificuldades 

financeiras, comprometendo sua viabilidade e sua capacidade de investimentos em 

novas tecnologias. Três anos atrás, por não ter intenção de realizar troca no serviço, 

levando em conta principalmente a qualificação técnica dos profissionais, o hospital 

negociou com a empresa e adquiriu metade de seus ativos. Essa operação permitiu 

injeção financeira no serviço e a aquisição de novos equipamentos. Até hoje, 

metade dos ativos são do hospital e metade da empresa terceirizada. 

 

O serviço de hemoterapia do hospital, mais especificamente, uma agência 

transfusional, é totalmente terceirizado para um banco de sangue privado de grande 

porte. Esse banco de sangue, de onde sua agência recebe todos os hemoderivados 

necessários, tem mais onze hospitais como clientes na cidade de São Paulo. O 

contrato com a empresa já dura 15 anos. Toda a infra-instrutura operacional 

(equipamentos, materiais, estoque, computadores e impressos, além dos 

funcionários médicos e técnicos) é de responsabilidade do terceiro. Esse paga  

também uma taxa correspondente ao rateio dos custos da área física (um “aluguel”), 

despesas gerais e uma participação no faturamento (20%) para o hospital. Os 

investimentos cabem também ao banco de sangue, que também tem sua estrutura 

de faturamento independente do hospital, enviando suas cobranças diretamente às 

fontes pagadoras, com as quais mantém contrato independente, através do banco 

de sangue como um todo.  
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A diretoria do hospital avalia os serviços prestados pelos terceiros em função de 

custos e qualidade. Os princípios que guiam as decisões de terceirização no hospital 

foram expressos na afirmação de um de seus diretores: 

 
O hospital tem uma grande filosofia aqui, que é aliar qualidade com viabilidade 
econômica. Não adianta você ter só qualidade se você não viabilizar e não adianta 
você ter lucro num serviço que não está dando qualidade. Esse é o foco da gente. 
Então você testa uma fórmula, não deu certo, você muda.  

 
Para o mesmo diretor, os critérios para escolha de fornecedores são sintetizados 
pela declaração a seguir:  
 

Preço e qualidade. A gente só trabalha com produtos de primeira linha e aí a gente 
faz cotação. 

 
E quanto a serviços que não podem ser terceirizados no hospital, ele declara:  
 

Essa palavra nunca, não existe. Você mantém uma situação que está te 
satisfazendo, a relação benefício-custo-qualidade está compensando. 

 
 
 
Laboratório 
 

 

No laboratório de análises clínicas, a empresa terceirizada é responsável por parte 

das atividades (aquelas correspondentes à atuação profissional dos dois sócios) e 

pelo gerenciamento das operações como um todo. Realiza ainda a compra dos 

insumos (kits, reagentes e materiais em geral), além de fazer os investimentos 

necessários. Funcionários técnicos e de apoio do laboratório são contratados pelo 

hospital. A cobrança dos serviços é feita via hospital, como parte das contas 

hospitalares apresentadas às fontes pagadoras. A existência de investimentos 

específicos por parte da empresa terceirizada é descrita na seguinte declaração do 

responsável pelo setor: 

 
Não tem nada específico para ele. A gente tem um laboratório que pode colocar em 
qualquer lugar. O investimento humano em cima disso é muito grande. Por que na 
área de neonatologia você não encontra pessoal capacitado para isso. Então tem um 
pessoal muito treinado.  A gente trabalha com bebês de muito baixo peso. Já 
pegamos bebês de 450 gramas. Então é meio complicado e tem que ter controle 
muito bom em cima disso. Este treinamento é muito específico.  
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Por outro lado a especificidade dos investimentos feitos pelo hospital é considerada 

muito pequena, pois treinamentos ou não são necessários ou ficam a cargo do 

terceiro, segundo um dos diretores do hospital e confirmado pelo responsável pela 

empresa. Quanto à incerteza envolvida na atividade, o responsável pela empresa 

afirma que é baixa e complementa: 

 
Variações existem sempre. Porque a gente trabalha... laboratório é uma coisa 
bastante complexa. Como não existe uma forma para agilizar, por mais que a gente 
tenha código de barra, processos para facilitar tudo, existe sempre a parte humana 
que está ali. Tem que está sempre renovando e treinando e os problemas aparecem 
no dia-a-dia. [...] Agora a frequência de problemas acontecerem é muito... é diária. 
Sempre tem. Agora, como a gente tenta sanar isso? Com os controle de qualidade.  

 
O único setor de maior complexidade no hospital corresponde ao seu bercário que 

tem 60 leitos (com 80% de ocupação em média). Em função disso, o laboratório 

representa apenas 1,2% do faturamento do hospital, segundo um dos diretores. 

Todos os entrevistados consideram a base de fornecedores para laboratório de 

análises clínicas grande e os custos de troca, pequenos; pois os treinamentos 

necessários para implantação de uma nova empresa, por exemplo, ficariam a cargo 

do fornecedor. Segundo um dos responsáveis pela empresa, uma eventual 

substituição poderia ser feita facilmente: 

 
Hoje tem muito gente no mercado. Laboratórios grandes que tem já pessoal treinado. 
[...] Ele não tem que investir absolutamente nada. Outro vai entrar com as máquinas 
deles, as coisas deles. Não tem custo nenhum para ele. Pode ser que alguém exiga 
uma sala maior aqui, uma sala maior ali, porque área física fica por conta do hospital. 

 
Em função das características do hospital (pouco volume de procedimentos em 

análises clínicas), o hospital consegue com facilidade alternativas para realização de 

exames quando ocorrem interrupções da atividade, segundo um dos diretores do 

hospital, e confirmado pelo responsável pela empresa. 

 

O acompanhamento dos processos do setor foi implantado nos últimos meses. Isso 

se deveu à candidatura a acreditação que o hospital se submeteu. Com isso o 

acompanhamento dos procedimentos, cursos e treinamentos e freqüentes reuniões 

foram institucionalizadas. Quanto à avaliação dos resultados, segundo o 

responsável pelo setor e o diretor do hospital, a preocupação é focada em dois 

públicos, os médicos e os pacientes: 
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Na realidade quem é o nosso cliente? É o médico. O nosso controle de qualidade 
dentro do hospital é o médico. Como você sabe se a atuação do laboratório é boa ou 
não? Através justamente do trabalho que ele faz com o médico, do retorno que o 
médico dá. [...] E fora que a gente participa de todas as reuniões, tipo CCIH, reuniões 
do hospitais, onde são trazidos todos os problemas.  

 
O hospital avalia a satisfação dos pacientes através do preenchimento de 

questionários de satisfação, do serviço de atendimento ao cliente (SAC) ou 

ativamente através de telemarketing. Um dos sócios da empresa ponderou o 

seguinte: 

 
O hospital, é meio complicado ele ter uma resposta do cliente em termos de 
laboratório. Por que para o paciente internado o laboratório é praticamente uma coisa 
praticamente inexistente. Chegou, colheu sangue, não viu resultado, nem nada. Não 
sabe nem que exame foi pedido. Quem vai dar esse retorno para o hospital, é o 
médico. Você sente que o seu negócio tá bom, quando? Quando o médico te liga e 
fala assim: 'ah, você sabe aquele caso, vamos discutir, vamos falar, o que você acha 
disso'. Esse retorno é o nosso benefício. Aí a coisa tá funcionando. Então a gente 
tem um trabalho muito grande em cima do berçário, a gente vai diariamente lá, passa 
visita com a pediatria para ver a criança, vai acompanhando o quadro clínico. Vai 
acompanhando os exames.  

 
O mesmo sócio da empresa afirmou que o serviço não ajuda o hospital a sobressair-

se perante seus concorrentes. Já um dos diretores do hospital, pensando 

principalmente no corpo clínico, considera que os médicos valorizam extremamente 

o suporte fornecido por um laboratório e afirma:  

 
Você pode transformar isso de um captador, para um obstáculo. Hoje ele serve como 
captação para a gente. Por exemplo, a paciente vem fazer exame, está grávida, 
gestante. Está fazendo pré-natal. Se acostuma, é bem atendida. Já começa a tocar o 
parto dele no serviço. Ao passo, se fosse o contrário, 'foi lá no serviço diagnóstico, fui 
mal atendido, então não vou ter meu neném lá'. 

 

Em termos de velocidade da evolução tecnológica de laboratórios de análises 

clínicas, o comentário do responsável pelo setor foi o seguinte: 

 
Velocidade é muito, muito grande. Hoje, os equipamentos já são pré-programados 
para que não seja necessário trocá-los. Se troca o software das máquinas para que 
você não tenha que ficar trocando todo instante. [...] Hoje em dia em laboratório, a 
gente não compra mais máquinas. As máquinas são colocadas pelas empresas, para 
que a gente consuma os kits que eles fornecem. Você passa a consumir os kits, e 
eles te dão todo o amparo, então você tem toda a parte de  manutenção dos 
aparelhos e toda a renovação de software que surgirem no mercado. [...] Óbvio que 
na quebra dos aparelhos, as peças são por nossa conta. Mas a mão-de-obra é tudo 
por conta deles. Você consegue está dentro do mercado atualizado. Óbvio, nem 
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sempre, porque as coisas extrapolam financeiramente. As vezes não dá para 
acompanhar. As vezes eles têm coisas supernovas e os convênios não aderem.  

 

Quando se faz perguntas a respeito da relação entre as partes, a primeira 

característica que se sobressai é a inexistência de um contrato formal, até pelo 

menos recentemente, segundo todos os entrevistados. Esse fato também foi 

percebido no serviço de ultra-sonografia. A esse respeito comenta um dos sócios da 

empresa: 

 
Agora tem. Nunca tivemos. Agora com a acreditação a gente teve que fazer. Aqui, 
principalmente aqui nesse hospital é palavra. A gente está aqui há doze anos. E o 
que foi conversado na primeira vez, foi cumprido à risca. Foi feito o contrato. Mas o 
que vale é o combinado, quando a gente veio aqui. 

 

Segundo todos os entrevistados, a equipe do laboratório tem interação intensa com 

a equipe médica do hospital, uma boa relação com a diretoria do hospital, tendo 

participado ativamente de vários projetos da organização como edições de livros e 

trabalhos científicos. Eventuais conflitos são resolvidos administrativamente. A 

avaliação é mais focada em resultados, mas tem também preocupação com os 

processos. O contrato redigido recentemente não faz menção a penalidades (a não 

ser as de praxe comercial) ou incentivos explícitos.  

 

Um dos diretores do hospital comenta que em função da insatisfação com o serviço 

do laboratório, decidiu-se realizar a troca de fornecedores (“terceirização” como se 

faz referência ao processo internamente). O hospital está em fase final de 

contratação com um centro diagnóstico que ficará responsável pelo serviço. 

Segundo o diretor está se negociando um contrato detalhado com essa empresa.  

 

 

Imagenologia 
 

 

No setor de medicina fetal, os equipamentos são de propriedade do hospital desde o 

início do relacionamento. As despesas com funcionários e a manutenção são 

divididas de forma igual entre as partes, hospital e contratada. A empresa paga 

também outros gastos como IPTU, energia elétrica, vários impostos, contas 
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telefonicas e honorários médicos. O resultado é divido em partes iguais entre a 

empresa e o hospital. Investimentos e renovação de equipamentos cabem ao 

hospital. Ambas as partes são responsáveis pela atração de clientes para o serviço. 

A empresa consegue atrair clientela graças a sua relação com médicos e pacientes, 

além da atuação profissional e acadêmica de seus principais componentes, segundo 

o seu responsável. 

 

A empresa não fez investimentos específicos para essa relação, a não ser fornecer 

algum treinamento adicional aos funcionários do setor. O hospital adquiriu os 

equipamentos, que podem, a princípio, ser utilizados por outros profissionais. 

Segundo todos os respondentes, a variação nas atividades envolvidas no setor é 

pequena. Os gastos e as receitas são relativamente constantes. Quando ocorrem, 

por exemplo, adiamentos de consultas, isso se deve a problemas técnicos nos 

equipamentos. O número desses adiamentos é extremamente pequeno. Nos dois 

serviços da cadeia ocorrem 2 ou 3 chamadas para manutenção por ano, segundo 

relato do responsável pelo setor.   

 

O volume financeiro que circula no serviço corresponde a 2,2 % do faturamento do 

hospital, segundo um dos diretores do hospital. A empresa é a única responsável 

pelos procedimentos de medicina fetal nos dois serviços da cadeia. A empresa, além 

de atuar nos dois hospital da cadeia, presta serviços em mais duas outras clínicas, 

uma delas própria. A relação com o hospital corresponde a 20% de receita da 

empresa, relata o responsável pela empresa. 

 

Segundo um dos diretores do hospital a relação com a empresa é de alto custo de 

substituição principalmente pelo fato de o responsável pelo setor ser um profissional 

altamente conceituado. “Não conheço alguém que tem a habilidade e o 

conhecimento que ele tem [...] Nem imagino uma troca”, comenta um gerente do 

hospital. 

 

Apesar disso, o responsável pela empresa reconhece que sua empresa teria 

substituta, eventualmente. Ele considera:  
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A relação minha com o [sócio do hospital] é excelente. Eu trago valor ao hospital e o 
hospital traz valores ao meu exercício. Acho que é a melhor parceria que existe. A 
minha relação com o [hospital] é muito positiva, de lealdade e confiança.  

 

A monitorização dos procedimentos foi sistematizada após a acreditação do hospital. 

Avaliação da satisfação dos clientes é sintetizada no seguinte comentário do 

responsável pelo setor: 

 
Com o SAC - a medida que você tem elogios, críticas. Como são várias interfaces 
que se relacionam, então quer dizer, a forma de saber se o trabalho é produtivo ou 
não, é como o pediatra vê o nosso trabalho; como o pediatra vê os diagnósticos de 
medicina fetal que a gente faz; como o cirurgião pediátrico avalia a nossa interação 
com ele; o neurocirurgião. O laboratório. É fácil para o hospital ver se essa relação, o 
nosso trabalho.  

 

Segundo todos os entrevistados o serviço é fonte de destaque para o hospital, 

atraindo clientes, fazendo-o se sobressair perante os concorrentes e apresentado 

uma imagem de alto valor agregado, além de servir como fator fidelizador de 

pacientes e seleção de gestantes alto risco. Segundo o responsável pelo setor:  

 
É um modo de atração de pacientes de risco. Além de que você agregar, que já tem 
um índice de qualidade top, agrega um serviço de alta tecnologia e alta qualidade e 
isso é um fator de atração qualitativa para o hospital. Além disso, atrai pacientes de 
alto risco que é uma das principais fontes de receita para um berçário de alto risco. 
Se você analisar o crescimento do [hospital] em termos de UTI neonatal, nestes dez, 
doze anos. Quando você tem um serviço de risco, você também dá a conotação na 
comunidade médica e na comunidade em geral que o [hospital] é um hospital 
capacitado para situação grave que possa acontecer. Isso foi um processo, de dez 
anos. Hoje o médico tem confiança de trazer ao [hospital] uma onfalocele ou uma 
mielomenigocele ou uma cardiopatia congênita, cistos pulmonares. Vai operar a 
criança e vai sair bem. Não só no diagnóstico mas na resolução do caso. 

 

Inovações tecnológicas no setor são constantes. Os equipamentos são caros (cerca 

de R$ 400 mil, um aparelho para US tridimensional). Historicamente, a cada 2 ou 3 

anos foi necessário renovar equipamentos. 

 

Novamente esse serviço não tem contrato algum. Segundo o responsável: ”Não 

tenho nenhum papel. Tenho certeza que nesses anos nem eu nem ele lesaram um 

ao outro.” Não há formalmente incentivos, penalidades, forma de controle 

estabelecidos.  Os membros da empresa participaram ativamente no processo de 

acreditação do hospital, elaborando pessoalmente relatórios e manuais. Além disso 
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organizam congressos e palestras para os outros médicos do hospital. Nesses 

congresso, os médicos apresentam seus trabalhos e alguns desenvolvem teses de 

pós-graduação. O responsável pelo setor descreve a relação é assim: 

 
Relação muito positiva. Não existe uma relação estritamente comercial. Existe uma 
relação de querer o crescimento dos dois. E de muita transparência. Toda inovação 
tecnológica que eu tenho acesso, eu passo ao [hospital]. E eu sei que o [hospital] me 
dá todo o respaldo para que haja um crescimento do meu trabalho. 

 

 

Serviço de Hematologia e Hemoterapia 
 

 

Há 15 anos, a diretoria do hospital convidou esse banco de sangue para montar e 

operar uma agência transfusional 24 horas por dia nas suas duas instalações. Esse 

banco de sangue é uma empresa com mais de 50 anos de atividade e fornecedora 

de serviços para 11 outros hospitais. 

 

Os entrevistados relatam que o hospital realizou poucos investimentos especificos. 

Quanto ao banco de sangue, temos o seguinte comentário do reponsável pelo 

serviço:  

 
Não. Nós não temos essa filosofia. Sempre a gente trabalha em uma ação conjunta. 
Por exemplo, nós fizemos um grande plano de fazer a unificação de todo o sistema 
de hemoterapia nosso. [...] Nós determinamos prioridades. Todo e qualquer ação de 
melhoria, de crescimento, a gente faz para o grupo. Não faz focado só. Isso é 
importante para nós. Não valorizamos mais um serviço ou outro. Cada paciente tem 
a sua urgência. Tratamos todos os 12 prestadores com igualdade. Então eu não 
planejo um investimento específico para o [hospital]. 

 

Em relação a variações nos procedimentos, o responsável pelo setor comentou que 

se tem o registro de todas as não conformidades ocorridas e que são menores que a 

sua meta.  

 
No mês de outubro eu tive onze, no mês de novembro eu tive sete. [...] De 1600 
procedimentos. Procedimento eu chamo qualquer situação em que eu entre em 
contato com algum cliente. Pode ser desde uma tipagem, diagnóstico puro 
laboratorial, até uma transfusão completa, ou então um perfil materno. Menos que 
1%. Nossa meta é trabalhar em torno de 1%.  
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O hospital objeto desse estudo representa o quarto serviço em termos de  

faturamento para o banco de sangue. Segundo o responsável pelo setor ele também 

é importante para o seu grupo, pois mantém um fluxo regular de atendimentos e de 

receita. O volume de atendimentos é previsível e baseado principalmente em ações 

laboratoriais, principalmente exames de tipagem materna e dos récem-nascidos. 

Esse permite a agência focar-se nesses atividades (60% do tempo da equipe é 

consumido nestas ações), desenvolver-se, conseguir escala, ser uma agência de 

referência e inclusive vender serviços de laboratório de imuno-hematolgia para 

outras grandes maternidades do município. Por isso, apesar de não ter um grande 

volume de transfusões, ela tem uma importância estratégica para o grupo. Além 

disso, essa agência permite um contato intenso com médicos do hospital, o principal 

cliente dos seus serviços, segundo ele. 

 

Quanto à base de fornecedores de serviço de hemoterapia, o comentário é que é 

reconhecidamente grande, a competição é acirrada e baseada principalmente em 

preço e que inclusive as empresas privadas da área estão organizadas em uma 

associação que tem o objetivo de agir para coibir a competição desleal e melhorar o 

relacionamento com as fontes pagadoras, além de objetivos científicos. Os custos 

das empresas da área são conhecidos: o número do fornecedores de bolsa é 

limitado e os preços conhecidos; a doação é, legalmente desde a década de 70, 

voluntária, altruística e anônima; os exames laboratoriais legais estão listados em 

portarias do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. 

 

Os comentários em relação aos custos de troca de fornecedor são: 

 
[...] eu nunca vi nenhum prestador de serviço, nenhum solicitante de prestação de 
serviço ter custo, nunca vi.[...] Hoje, do jeito que esta o mercado,  toda e qualquer 
adaptação física, adaptação técnica e adaptação de pessoal é do prestador.  

 

O serviços de hemoterapia são atividades atualmente que estão extremamente 

padronizadas em função de obrigações legais. Seus serviços são padronizados pelo 

Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária com um nível de detalhamento grande. As 

avaliações baseadas nessas padronizações são periódicas e frequentes, além do 

envio periódico das mais diversas informações e relatórios sobre as atividades do 
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serviço. Além disso, no mercado de bancos de sangue todas as empresas buscam 

certificação. Este banco de sangue é certificado pela ISO.  

 
A RDC [Resoluções da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária] é o livro de cabeceira de todos os elementos que militam na área de 
hemoterapia. Qualquer ação, dependendo da complexidade, hemocentro, ou só 
banco de sangue completo, ou se for só posto de coleta ou só agência transfusional, 
essas quatro subdivisões, estão todas normatizadas. [...] Serviço de hemoterapia que 
não estiver bem normatizado hoje, ele não sobrevive. Porque as resoluções deram 
um aporte muito forte para as vigilâncias sanitárias trabalharem. Coisa que em outras 
especialidades nós não temos encontrado.  

 

A avaliação dos serviços é feita principalmente através do corpo clínico, quem, 

segundo o diretor do hospital, sabe avaliar e reconhecer o valor dos serviços. E as 

fontes pagadoras, com que o banco de sangue se relaciona diretamente, esperam 

deles que os pacientes não tenham média de permanência elevada e apresente um 

baixo custo de utilização de serviços.  

 

O contrato do serviço, o qual foi examinado, trata-se de um documento de 2 páginas 

e é um contrato padrão do banco de sangue, segundo o responsável pelo setor. 

Nele o banco se compromete a relizar "prestação de serviços na área de 

hemoterapia" junto ao hospital. Não estabalece prazos, padrões, penalidades, 

incentivos. Apresenta claúsulas de natureza trabalhista e financeira, além do prazo 

mínimo para rescisão do contrato, 30 dias. Também especifica que o atendimento 

será prestado exclusivamente a pacientes internados. 

 

Segundo informação do responsável pelo serviço a participação da empresa nas 

reuniões e treinamentos do hospitais vem aumentado ultimamente, principalmente 

em reuniões de comissões e principalmente com a acreditação. A comunicação 

entre as partes é bem formalizada e bem documentada e o relacionamento é 

descrito por ele como um “relacionamento de cliente-fornecedor”.  
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HOSPITAL B 
 

 

O hospital B é um hospital privado de grande porte da cidade de São Paulo. É um 

hospital geral, mas também com significativo atendimento em obstetrícia e faz parte 

também de uma cadeia de hospitais. Todos os SADT estudados nesse hospital são 

terceirizados, segundo os entrevistados.  

 

O laboratório do hospital é terceirizado há mais de duas décadas. A empresa 

responsável pelo laboratório localiza-se externamente e é responsável pelos 

equipamentos, funcionários e todas as despesas de custeio. No hospital ele 

apresenta diversos postos de coleta, principalmente na UTI e centros cirúrgicos. Os 

exames são coletados e levados ao laboratório onde são processados. Segundo um 

de seus diretores, o hospital nunca pensou em ter seu próprio laboratório de 

análises clínicas. Porque, segundo ele, além de ser necessário um grande 

investimento em equipamentos, seria necessário administrar também os funcionários 

e a coleta. Além disso o laboratório hoje tem mais pacientes externos do que  

internados. A questão de espaço físico também foi importante na decisão. 

 

Na Imagenologia, a radiologia também é terceirizada há mais de duas décadas. 

Alguns contratos são mais recentes como o da ressonância magnética e da 

tomografia computadorizada. Em todos eles os equipamentos são das empresas. A 

única coisa, em geral, que o hospital mantém controle é a parte administrativa 

(funcionários que realizam o agendamento, a recepção do paciente, e a conferência 

de documentos). Os demais funcionários são todos das empresas contratadas. Os 

terceiros detém os equipamentos, são responsáveis pelas renovações e 

manutenção em seus serviços. Eles compram os insumos como filmes, contrastes e 

materiais específicos. O material básico de consumo  (como seringas, soros, 

medicamentos) é fornecido pela farmácia do hospital e é debitado na conta das 

empresas. Praticamente, desde o início, os serviços de radiologia já eram 

terceirizados. Pois, no começo, segundo as declarações, era viável um médico 

sozinho comprar todos os equipamentos que o hospital possuía. E foi o que 

aconteceu. A partir daí, com o desenvolvimento tecnológico, o número de empresas 

foi aumentado, na empresa de radiologia entraram outros sócios e hoje a tomografia 
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e ressonância magnética também são operadas por duas empresas terceirizadas 

distintas. 

 

O serviços de hemoterapia é uma agência transfusional operada por um grande 

banco de sangue de São Paulo há mais de 10 anos. Funcionários, médicos, 

equipamentos, insumos, tudo é de responsabilidade do banco de sangue e parte do 

faturamento é repassado ao hospital. 

 

Pelo diretor do hospital é apontado como o principal motivador das decisões o  

aspecto econômico. A percepção é que quando os médicos são proprietários dos 

equipamentos esses atuam empresarialmente e ativamente buscam seus colegas, 

que são os seus clientes, aumentando o volume de atendimentos e liberando o 

hospital desta atividade. Além disso os profissionais cuidam melhor das 

equipamentos e o hospital realiza outros ganhos, pois a empresa também se 

responsabiliza pelo pagamento de taxas correspondentes a rateio de despesas 

como água e ao pagamento de um aluguel. Segundo o relato do diretor do hospital 

este é considerado um valor “significativo”.  

 

Os serviços que não seriam terceirizados de modo algum no hospital são aquelas 

responsáveis por maiores lucros, como por exemplo, os centros operatórios. Além 

disso, pela quantidade de pessoas envolvidas, um centro cirúrgico terceirizado 

fugiria ao controle operacional do hospital, acredita o diretor. O hospital já pensou 

em terceirizar a farmácia, mas como o departamento de suprimentos e compras é 

eficiente e consegue comprar bem, a idéia não pareceu interessante, relata. Na área 

de nutrição, o hospital teve experiência em outro hospital da cadeia, onde era 

terceirizado e os custos da refeição era maior do que o fornecido por este hospital e 

haviam muitas reclamações da qualidade. Por esses motivos, o hospital pensa mais 

em terceirizar serviços na área clínica. No seu centro diagnóstico, o único 

equipamento que é do hospital é o aparelho para realização de litotripsia, mesmo 

assim, esse também está em avaliação para terceirização. A lógica  é terceirizar os 

serviços onde se encontra trabalho médico e equipamentos. 

 

O hospital tem uma empresa contratada que concentra as contas de 135 empresas 

terceirizadas. Esse firma recebe de todos os convênios e repassa para as 
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respectivas empresas. O hospital está satisfeito com os serviços prestados por seus 

fornecedores de SADT, segundo o seu diretor. Em relação a avaliação dos serviços 

é levado em conta a parte técnica, o relacionamento e o alinhamento com as 

politicas de qualidade do hospital. A esse respeito afirma um dos diretores do 

hospital: 

 
Primeiro, a parte técnica do médico. Qualificação, habilidade, o nome. Segundo, ele 
se adequar a todas as nossas políticas de qualidade, ele está seguindo as normas 
do hospital. Terceiro assim, a facilidade de convivência. Por que não adianta você ter 
um técnico que trabalhe muito bem e não se relacione com ninguém no hospital. 
Vamos dizer, vestir a camisa de uma empresa. Tem que participar. O hospital usa 
muito essa situação de que nada aqui dentro é isolado. Todos os serviços que estão, 
todos os profisionais trabalham em equipe aqui dentro, trabalham em equipe. A 
gente leva isso muito em consideração. 

 

 

Laboratório 
 

 

O laboratório que presta serviços no hospital mantém um prédio próximo a ele onde 

realiza exames de análises clínicas mais comuns. Para a sede do laboratório, em um 

bairro distante do hospital, são enviadas amostras para realização de exames 

menos usuais, como exames endocrionológicos e imunológicos, enviando o 

resultado no mesmo dia. Em função disso, é mantida uma equipe de analistas no 

prédio próximo ao hospital. 

 

O hospital é um dos mais importantes clientes deste laboratório de análises clínicas. 

Um dos seus sócios considera que o número de eventuais substitutos para ele é 

pequeno: “Eu acho que teria um serviço, dois talvez que conseguiriam assumir 

aquilo lá da forma que eu assumo. Tem ‘toneladas’ de laboratórios, mas não 

conseguiriam.” 

 

A importância da relação também é evidenciada neste comentário do sócio do 

laboratório: 

 
O fato de você está dentro de um hospital do porte que é o [hospital], a marca que o 
hospital tem e o número de médicos que acaba tendo um contato corpo a corpo 
conosco. Acaba divulgando de uma forma tão grande que o fato de eu perder nas 
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hemoculturas, de eu perder no fator V, eu perder em algumas coisas, nas cargas 
virais, por outro lado compensa que esses médicos [...]  trabalho com eles [...]. Tudo 
médico de primeira linha. Você abre mão de uma coisa mas por outro lado vem todo 
um retorno de paciente ambulatoriais. Temos uma unidade lá dentro muito grande 
que está cheia o dia todo. 

 

Em função disso o laboratório fez uma série de investimentos específicos para atuar 

no hospital. Um dos sócios da empresa relata que o principal deles foi a aquisição de 

equipamentos caros que são utilizados somente para análises em pacientes 

submetidos a procedimentos de alta complexidade praticados no hospital. Um 

exemplo disso são os pacientes transplantados, que necessitam fazer dosagens que 

utilizam equipamentos que ficam ociosos a maior parte do tempo, pois a 

esmagadora maioria dos clientes do laboratório (como um todo) é sadia ou de baixa 

complexidade. Os kits empregados para esses exames são também sub-utilizados. 

O laboratório também tem gastos em treinamento para analistas (60 pessoas), que 

ele tenta diminuir a especificidade através da padronização de seu parque 

tecnológico. Basicamente são treinamentos em informática, em Qualidade e para 

operação dos equipamentos. Alguns treinamentos, no entanto, são específicos para 

a área hospitalar. 

 

Em relação à avaliação, o comentário de um dos sócios da empresa é o seguinte: 

 
Eles têm vários indicadores. Tem indicadores de tempo de integra de resultados. 
Eles acompanham a evolução dos pacientes com os nossos resultados. Eles têm um 
questionário médicos que o médico aponta, nos avalia o tempo todo. Deve ter lá uns 
quinze, vinte itens, que o médico do paciente descreve. Exame fora do prazo. O 
laboratório não veio colher no prazo tal, o resultado não veio correto, o resultado não 
tem uma boa correlação com a clínica. E ele vai pontuado. E aí nos temos uma nota 
em cima disso. O que que nos observamos, que o ponto nobre do hospital, nessa 
avaliação dos serviços, o laboratório é o número 1. Os pacientes também nos 
avaliam. Nós temos aqui o serviço de atendimento. Que é o SAQ que nos 
chamamos, e que fazemos em torno de 4-5 mil avaliações de pacientes por mês. 

 

A equipe de profissionais do hospital, principalmente os médicos valorizam a 

atuação do laboratório, tendo inclusive eleito este o melhor serviço do hospital. 

Segundo um dos sócios da empresa, o laboratório tem sido bastante útil ao 

lançamento de produtos do hospital como recentemente, o inicio da realização de 

transplantes: 
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Recentemente eles implantaram o departamento de transplante. Transplante de 
fígado, rim, coração. Antes de montar os serviços eles vieram aqui. A comitiva toda 
do transplante, sentou aqui onde você está. 'Olha nós vamos começar daqui a cinco 
meses. Nós precisamos de agregação plaquetária, fator V, dosagem de ciclosporina’. 
Tudo bem, quantos meses eu tenho, cinco meses. Está tudo montado para eles. 

 

Os funcionários do laboratório participam dos programas e dos treinamentos do 

hospital. O hospital tem grande preocupação com a qualificação dos profissionais do 

laboratório e tem consigo cópias dos registros dos funcionários que atuam 

diretamente no hospital, segundo um dos diretores do hospital. Quanto a inovações 

tecnológicas, o laboratório tem trocado seus sistemas analíticos a cada 2 ou 3 anos. 

 

 

Imagenologia 
 

 

O hospital tem diversos contratos de terceirização na área de diagnóstico por 

imagem. Dentre estas empresas, realizou-se estudo na empresa responsável pelos 

exames de radiologia convencional, mamografia e densitometria óssea. Nesse 

serviço, os investimentos, manutenção e renovação de equipamentos são de 

responsabilidade do terceiro. O hospital fornece o local para as atividades. Dos 

pacientes atendidos pelo setor, 30 a 40 % são pacientes externos. 

 

Segundo o diretor do hospital, este sempre realiza algumas obras de reforma e 

conservação predial, além de adaptações físicas para a colocação de equipamentos. 

As atividades do setor são programáveis e a sua padronização aumentou com a 

implantação das normas ISO, recentemente, por parte do hospital e que incluíram o 

setor de radiologia. Todos os clientes (médicos e pacientes), além do setor de 

engenharia clínica do hospital fornecem elementos para a avaliação do serviço, 

segundo todos os entrevistados. O responsável pelo radiologia comenta em relação 

ao processo de avaliação de suas atividades que além da parte técnica é importante 

o bom relacionamento e a participação nos programas de qualidade, como o das 

normas ISO implantado. O processo de avaliação é contínuo e interativo. 

 

O responsável pelo setor comenta em relação à base de fornecedores: 
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Muito grande. Se formam hoje, por ano, mais ou menos 200 radiologistas em São 
Paulo. Se você imaginar que 2 radiologistas formam uma empresa e estão aptos a 
tocar qualquer serviço. Outra coisa é que os grandes laboratórios estão querendo 
entrar na área de imagem nos hospitais. 

 

Em relação a trocas de fornecedores, segundo um dos diretores do hospital, isso 

ocorreria sem grandes custos para o hospital e exemplifica com a recente 

substituição que ocorreu na equipe de ultra-som. Um dos responsáveis pela 

radiologia comenta: 

 
Outra coisa, os equipamentos de radiologia são fixos, a maioria são fixos, de 
instalação difícil. Só para desmontar o equipamento e montar outro, no mínimo são 
30 dias. Precisa ver para o hospital se vale a pena. Fazer um  plano. É traumático. 
Ás vezes pode achar alguém que trabalhe por menos.  

 

Os serviços do setor são importantes para o hospital em função principalmente de 

seu pronto-socorro que necessita de um apoio da radiologia para funcionar, além do 

atendimento aos pacientes externos já citados, que representam grande movimento 

e fonte de captação de pacientes. A radiologia também é considerada uma porta de 

entrada para outros exames mais sofisticados, como tomografia e ressonância.  O 

diretor do hospital considera que não tem diferencial neste serviço.  

 

O contrato entre as partes é um contrato de comodato, onde é cedido o espaço e a 

terceirizada paga um aluguel e despesas como energia elétrica e água. A empresa 

não tem incentivos por parte do hospital para aumentar sua produção. Antigamente 

os convênios eram todos no nome da empresa. Atualmente o hospital recebe 

através da firma criada para gerenciar as contas e repassa o valor devido à 

empresa. O hospital não tem controle sobre os processos da empresa, segundo um 

dos sócios da empresa. Os funcionários do serviços participam dos programas de 

qualidade do hospital, assim como todos os outros terceiros. Comentários feitos pelo 

responsável da radiologia sobre a relação com o hospital: 

 
Relação próxima. Crescemos juntos, ou melhor eu cresci com eles.  
[...] Eles não tem muita ingerência no negócio não. É uma parceria. 

 

Em relação a evolução tecnológica os comentários são que hoje existem uma 

tendência para digitalização dos exames. Mas os equipamentos são muito caros, o 

custo muito alto, operadoras não reembolsam, serviços têm dificuldade para 
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implantar suas tabelas e com a atual, que não é reajustada há nove anos, é 

praticamente impossível cobrir os gastos, relata o responsável pelo setor. Segundo o 

diretor do hospital, os responsáveis pelo setor e a equipe comercial juntos negociam 

as tabelas com as fontes pagadoras. 

 

Segundo o diretor do hospital existe sempre um diálogo entre as partes, mas é muito 

importante um alinhamento com as orientações e as determinações do hospital. A 

participação nos programas de qualidade do hospital é exigida para os terceiros e 

estes estão sempre presentes nos treinamentos do hospital. O setor de recursos 

humanos do hospital tem cópias de todas os registros dos funcionários do terceiro. 

 
 
 
Serviço de Hematologia e Hemoterapia 
 

 

O serviço de hematologia e hemoterapia do hospital não tem setor de doação de 

sangue, caracterizando-se portanto como uma agência transfusional. A empresa que 

opera a agência é um grande banco de sangue privado, de onde veêm todos os 

hemoderivados para as transfusões necessárias.  

 

Em relação aos investimentos específicos por parte do hospital, poucos foram feitos. 

O banco de sangue teve gastos para implementação das normas ISO 9000 

(independente do hospital), mas esses gastos foram feitas para todas as agências 

do banco de sangue. Além disso, outro investimento do banco de sangue foi em 

informatização. Todas as agências estão interligadas via intranet disponibilizando 

informações de interesse administrativo e clínico. Porém, segundo o responsável 

pelo setor, os investimentos beneficiaram todas as agências e podem ser 

reutilizados: 

 
Todas as agências são iguais. Você tem que ter a geladeira, geladeira de reagentes, 
agitador plaquetário, seu computador, speed, centrífuga, reagentes. Então vamos 
supor desapareça esse serviço daqui. Pega  todo esse material e coloca em outro 
serviço [...] ou vende. 
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Eventos indesejáveis em agências transfucionais são poucos, relata o responsável 

pelo setor. O mais grave é a incompatibilidade entre o sangue do doador e do 

receptor, levando a hemólise. Outras eventos menos graves são as reações, como 

febre ou fenômenos alérgicos. O esperado para um agência nos dois tipos de 

eventos está abaixo de 1% e a agência em questão tem índices que variam entre 

0,1- 0,5% relata o responsável pela agência. A implantação do procedimento de 

deleocutização (remoção universal de todos os componentes celulares) pela 

empresa diminuiu as reações e hoje elas são baixíssimas, segundo o entrevistado. 

Nos últimos 5 anos não há casos registrados de hemólise em todo o banco de 

sangue, segundo o responsável pela agência.  

 

Esta agência transfucional é a terceira que mais transfunde entre todas as agências 

do banco de sangue e é a terceiria que mais fatura. A base de fornecedores é 

considerada grande e mesmo em outro hospital da cadeia de hospitais, existe outro 

fornecedor do mesmo serviço. O custo de troca também é considerado pequeno por 

todos os entrevistados.  

 

Quanto à avaliação do serviço o responsável pelo setor comenta: 

 
Aí tem dois tipos de avaliação. Primeiro existe o SAC, atendimento ao cliente. [...] E o 
outro tipo de avaliação, de feedback é dos próprios funcionários do hospital, da 
enfermagem do centro cirurgico, da enfermagem da UTI, médicos do pronto-socorro. 
Se eles tiverem alguma reclamação a gente recebe via intranet. Pacientes usam o 
SAC e o corpo clínico, funcionários usam a intranet para fazer queixa. [...] O indice 
de reclamação em 2003, eu tive 3, só. E transfude 800 bolsas por mês. È muito 
pouca reclamação. 

 

Os serviços são todos bastante padronizáveis e tem parâmetros de avaliaçãobem 

definidos. O padrão de qualidade do laboratório de imuno-hematolgia é 

frequentemente testado pela Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, 

para quem mensalmente são enviandos amostras para testes e questionários 

respondidos pelos funcionários. Baseado nisso e outros elementos, a sociedade 

certifica ou não o laboratório de imuni-hematologia do banco de sangue.  

 

O responsável pelo setor acredita que a percepção de valor dos serviços entre os 

clientes tem aumentado, principalmente com o advento de novos exames e 
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procedimentos. Um deles, segundo o responsável, já conhecido pela população é  o 

NAT (teste de amplificação nucléica, baseado em tecnologia de biologia molecular), 

que diminui a janela imunológica para a identificação de sangue contaminado pelo 

vírus HIV, entre outros. Comenta o responsável: 

 
[...] Foi feito uma avaliação do [Banco de Sangue]. A gente distribuiu para corpo 
clínico, para pacientes atendido nos ambulatório da gente, paciente de pronto-
socorro. Qual que é a percepção que eles tem de um banco de sangue? Então 
assim, a maoria disse que os funcionários tratam muito bem. Agora, não foi 
perguntando que que ele acha da importância do Banco de Sangue no hospital. O 
paciente acha que todo hospital que ele vai tem sangue. Se ele precisar tá lá. Não 
sei que percepção que eles tem. 

 

Para o mesmo entrevistado um banco de sangue pode ser um diferencial para o 

hospital.  

 
Se aqui faz NAT, como a gente faz e um hospital na zona leste não faça. Ê um 
diferencial. Até que faça a homogenização completa. [...] Outra coisa. Recuperação 
celular no intra-operatótio. Na zona leste pode ser o mesmo convênio e não faça e 
aqui a gente faça.  Aférese, outra coisa, pode ter um local que não faça e a gente 
faz. Existe uma percepção do exame laboratorial sorologico que se faz no sangue 
que se está recebendo. A pessoa sabe, por tudo que aconteceu na década de 80 e 
meados da década de 90. Foi muito publicado casos de trasmissão de doenças no 
sangue.  

 

A adoção do NAT ainda não é uma obrigação legal, mas a empresa já adotou. O 

exame é de alto custo e muitas operadoras de plano de saúde não pagam. Outro 

serviço que tem potencial como produto, principalmente em maternidades é a coleta 

de sangue do cordão umbilical. Atualmente está em protocolo de pesquisa, segundo 

o entrevistado. No sangue do cordão encontram-se células progenitoras que podem 

se diferenciar em qualquer tipo de célula, o que abre possibilidades para muitas 

terapias, principalmente no tratamento de leucemias, mas também pode ser útil para 

reposição de tecidos. Segundo informações colhidas ainda tem aplicação duvidosa 

em adultos. Porém é um produto com potencial e já existem empresas se 

organizando para oferecer o serviço. Provavelmente o serviço será também 

terceirizado, pois demanda altíssimos investimentos. Segundo o diretor do hospital, 

o setor ainda não é um diferencial do hospital. 
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O contrato tem apenas cláusulas comerciais. Os funcionários da agência participam 

dos treinamentos no hospital somente quando necessário. Por exemplo, quando 

ocorrem mudanças na manutenção. O banco de sangue cobra diretamente das 

operadoras.  O responsável define a relação neste comentário: 

 
A Relação é essa fornecedor-cliente. Cliente é o hospital. [...] Inclusive os 
funcionários aqui não usam uniforme do hospital. Eu uso porque eu sou 
hematologisita e tenho pacientes internados, por acaso. [...] Comunicação via 
intranet; totalmente formal. Isso aí já foi todo mundo treinado a bastante tempo.  

 

As inovações no serviço são freqüentes e muitas têm que ser adotadas por 

imposição legal, através de portarias do Ministério da Saúde ou vigilância sanitária.  

 
A gente segue... como qualquer banco de sangue segue várias leis, várias portarias. 
Então a gente segue a portaria da vigilância sanitária. Que dá as diretrizes em 
relação ao aperfeiçoamento, tipo de produto novo que pode utilizar, qual o produto 
que a gente pode utilizar, como utilizar, qual a forma de descarte, classificação de 
sorologias alteradas, e assim por diante. Então isso é uma diretriz.  

 

Outras vezes algumas inovações são adotadas em função das diversas associações 

científicas, como a Associação Americana de Bancos de Sangue.  

 
O Brasil inteiro, mais ou menos segue esse perfil americano. É mais o amercano. [...] 
a gente usa como um parâmetro principal, das coisas que vão aparecendo na 
literatura. De novo nos Estados Unidos. Tudo o que você faz pela vigilância sanitária 
você está correto, Ministério da Saúde. O que vier a mais, desde que seja possível a 
implementação, a gente procura colocar algumas novidades. Mas sempre de acordo 
com a vigilância sanitária.  

 

 

HOSPITAL C 
 

 

O hospital C é um hospital privado geral de grande porte, sem finalidade lucrativa,  

da cidade de São Paulo. Todos os três SADT estudados nesse hospital são 

terceirizados, segundo os entrevistados.  

 

No laboratório, a área física e todo suporte de infra-instrutura pertencem ao hospital. 

A empresa de laboratório, detém todos os equipamentos para a realização dos 

exames, equipamentos de informática e telefonia e se responsabiliza pelos serviços 
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de limpeza, pelos funcionários (médicos e técnicos), insumos, além de ser o 

responsável pelos investimentos necessários. Presta serviços de análises clínicas 

somente para o hospital, atendendo pacientes internados e alguns pacientes 

externos que são ligados ao hospital, como por exemplo, pacientes em  

quiomioterapia. Segundo afirmação dos respondentes o laboratório é terceirizado há 

mais de 50 anos (por diferentes empresas, ao longo do período) e o contrato com a 

atual empresa tem 8 anos. 

 

Na Imagenologia do hospital, na verdade, os médicos  têm uma empresa prestadora 

de serviços, através da qual contratam com o hospital. Os técnicos também são uma 

empresa terceirizada, ou seja, duas empresas distintas são terceirizadoras de mão-

de-obra especializada para o hospital. O pessoal de enfermagem e administrativo  

(como recepção e agendamento) são contratados do hospital. Os equipamentos 

também são todos do hospital, que faz sua manutenção e renovação. Investimentos 

são sempre feitos com planejamento orçamentário. Existe uma reserva para 

aquisição de equipamentos e as decisões são tomadas em reunião de diretoria do 

hospital. Não foi possível realizar entrevista com responsáveis pelo setor – por 

exigência da diretoria -- , e informações em relação a área foram coletadas com dois 

diretores do hospital. 

 

O serviço de hemoterapia do hospital é um banco de sangue que tem outro hospital 

também como cliente. O proprietário do banco de sangue era sócio em outra 

empresa que criou e operava o banco de sangue do hospital. Após um período 

afastado, sua empresa reassumiu o serviço há 3 anos. Os funcionários são todos da 

empresa. A área física é utilizada é do hospital e, em função da uma experiência em 

que teve de implantar uma novo serviço de hemoterapia, o hospital resolveu adquirir 

a maior parte dos equipamentos e fazer a manutenção. 

 

O laboratório foi terceirizado, segundo um dos diretores do hospital, porque o 

hospital não tinha volume de procedimentos suficiente para alcançar uma economia 

de escala que justificasse um serviço próprio.   

 
Por uma questão de não conseguir ser competitivo no mercado. O nosso perfil hoje 
de pacientes é um perfil de paciente interno. Temos muita pouca demanda de 
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exames externos. E na área diagnóstica tem que ter volume. Com a automação que 
se tem aí. Que é tudo automatizado.   

 

Comentários, de um diretor do hospital, em relação as decisões nos setores de 

imagem e hemoterapia. 

 
É muito semelhante [ao laboratório]. Apesar de ser um negócio interessante. Até 
porque o banco de sangue atende mais o público interno. Mas hoje nós temos no 
caso específico aqui do hospital um serviço muito bem coordenado. É um área, que 
digamos assim, está super bem atendido, com um grau de satisfação muito alta. 
Esse tipo de coisa é preferível não mexer. A não ser que lá na frente você comece a 
perceber que, ‘puxa vida, eu estou deixando de ganhar uma coisa ali fazendo o 
serviço com a mesma qualidade. Vamos sentar,  vamos negociar’. 
[...] Já a radiologia, ela não é bem uma terceirização. É mais os serviços médicos. O 
que é muito natural. Dificilmente se tem em hospitais, médicos radiologistas 
contratados. Técnicos até tem. Na maioria dos casos, radiologistas montam 
empresas.  

 

O critério de escolha do hospital é a qualidade de serviço e em segundo lugar, 

preço. Basicamente se buscam referências onde o prestador também atua. A 

avaliação é contínua e a decisão pode ser revertida se não agradar, segundo um de 

seus diretores.  

 

Quando se pergunta o que não pode ser terceirizado no hospital e quais os critérios 

para essa decisão. Um deles citou os serviços de enfermagem em unidades de 

internação, serviços de enfermagem em centro cirúrgicos e algumas áreas 

administrativas. Outro diretor citou a equipe médica do pronto-socorro, pois esta 

atende aos únicos pacientes que realmente procuram o serviços do hospital como 

organização e não algum médico específico.  

 

O hospital tem uma série de outros serviços clínicos terceirizados, como a 

quimioterapia, fisioterapia, hemodiálise.  No pronto-socorro infantil a equipe médica é 

terceirizada. Só existem 17 médicos contratados no hospital: 14 plantonistas, o 

médico do trabalho, o médico da CCIH e o diretor técnico. Além disso, há outros 

serviços terceirizados em áreas não-finalisticas: restaurante, lavanderia, portaria de 

visitas, segurança e informática. Nenhum outro está em avaliação no momento para 

terceirização (segundo os dois diretores entrevistados). 
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Laboratório 
 

 

Segundo informação dos diretores do hospital, a instituição não fez grandes gastos 

com investimentos específicos ao longo de todos esses anos em que o serviço é 

terceirizado. Os funcionários são de responsabilidade da terceirizada que realiza os 

treinamentos necessários. O laboratório, por seu turno refere ter feito muitos 

investimentos de equipamentos, muitas vezes comprando equipamentos duplicados 

para corresponder às exigências de segurança do hospital e gastos relativos ao 

funcionamento 24 horas por dia, gastos que não seriam necessários em um 

laboratório ambulatorial. Afirma o responsável pelo laboratório: 

 
E aparelhos que precisam de atendimento rápido. Nós temos 2 aparelhos para cada 
tipo de exame.[...] Bioquímica temos dois aparelhos e hematologia. Num laboratório 
comum, se o exame não sair de manhã, sai a tarde. Dá para a manutenção controlar 
o aparelho. O nosso gasto é duplicado. Por causa do hospital que exige atendimento 
rápido e preciso.  

 

Incertezas na prestação do serviço estão, na maioria das vezes, em falhas na fase 

de pré-analítica (como dificuldades para realizar o exame ou exame erroneamente 

coletado), segundo o mesmo entrevistado. 

   

O hospital é o único cliente da empresa, que gera valor pouco menor que 1% do  

faturamento do primeiro. O responsável acredita que o mercado tem muitos 

concorrentes para assumir o serviço em uma situação hipotética. Segundo o diretor 

do hospital a área tem autonomia muito grande para realizar suas atividades e o 

setor hoje é avaliado através de pesquisa de satisfação dos pacientes e pelas 

opiniões de médicos e de pessoas que usaram os serviços. O próprio serviço 

também se avalia: “Nós temos questionários que são respondidos pelos clientes que 

nos procuram. Temos retorno de médicos que nos atendemos”.  

 

O responsável pelo setor considera seus clientes os médicos, os pacientes desses 

médicos e pacientes que procuram o hospital via pronto-socorro. Um dos diretores 

do hospital considera que em termos assistenciais o serviço agrega muito valor, 

porém no aspecto de mercado, “o serviço de diagnóstico por imagem agregar muito 

mais valor que os outros, porque os outros são commodities”. Outro diretor relata 
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que a equipe médica muitas vezes demonstra insatisfação com os resultados dos 

exames. 

 

Outro diretor comenta em relação ao fato do laboratório ser um diferencial do 

hospital: 

 
Se você falar em qualidade médica, sim. É aquilo que eu falei para você, nós fomos 
muito acanhados, nesses anos passados. Nós não abrimos as portas para a rua para 
que a gente competisse como um laboratório externo, assim como interno. Qualidade 
médica competimos com qualquer outro hospital. 

 

O contrato entre as partes não tem incentivos, mecanismos de controle e é definido  

pelo responsável pelo laboratório como:  

 
[...] um contrato simples. Um contrato geral. Eu tenho impressão que isto foi feito 
baseado no contrato anterior. Porque o contrato anterior foi de 95, por aí.  Detalha 
preço. A tabela AMB 90, treze anos atrás e isso depende do relacionamento, da 
negociação e da contratação com os convênios que nós não entramos. Quem faz a 
negociação é o hospital com o convênio. E nós temos a negociação com o hospital.  

 

Os funcionários da empresas participam dos treinamentos do hospital, mas não com 

obrigatoriedade e o próprio laboratório tem seus treinamentos e processos de 

integração. São treinamentos de coleta, manutenção, de como fazer o tratamento do 

lixo e descarte. Sobre os treinamentos do hospital, o responsável comenta: 

 
Mas quando o hospital abre cursos, treinamentos. Eles  nos comunica quando há 
treinamento. Para que haja uma uniformidade em tudo. Por exemplo, agora tamos 
tendo agora, o controle de qualidade em materiais usados. Uma uniformidade em 
tudo. Por causa do controle de qualidade do [hospital C].  

 

No último ano, as reuniões estratégicas com a diretoria e cursos estão mais 

frequentes, principalmente com a posse da nova diretoria em fevereiro. A relação 

tem vários aspectos formais e o setor presta contas periodicamente ao hospital: 

 
A documentação aqui exigem mensalmente. Nós precisamos fornecer mensalmente 
certos dados que eles precisam para a documentação do hospital. Quantidade de 
exames, fornecedores, capacitação de funcionários, quem saiu, quem entrou. 

 

O setor tem comunicação intensa com a equipe médica do hospital. Segundo o 

responsável pelo setor, constantemente, pessoalmente e por telefone, ele interage 
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com os médicos do hospital a respeito da interpretação de resultados de exames e 

eventualmente até no que diz respeito a condutas. Ele participa de comissões 

clínicas do hospital. Participa também de reuniões de cooperação com outros 

laboratório no controle de qualidade realizado pela Sociedade Brasileira de 

Patologica Clínica. Além disso, eles tem um contrato com uma instituição na Europa, 

para aonde são mandadas amostras para realização de controle de qualidade. 

 

Um fato digno de nota no setor é que a sua limpeza é terceirizada para uma outra  

empresa. Esta é uma empresa distinta da que realiza os meus serviços para o 

hospital como um todo (que também é terceirizada). Segundo o entrevistado a 

empresa é especializada em limpeza de hospitais e laboratórios, tem vários clientes 

no setor, trouxe redução de custos, seus serviços são considerados ótimos e o libera 

de uma desgastante administração de pessoal.  

 

O setor sofre várias pressões. Existe uma demanda para inclusão de vários exames 

por parte de equipe médica (o que foi demonstrado através de vários exemplos nas 

áreas de cardiologia e pediatria, envolvendo inclusive técnicas de biologia 

molecular). Muitos desses exames o próprio laboratório acaba contratando com 

outros hospitais especializados para a sua realização. Por outro lado muitos exames 

não são reembolsados pelas fontes pagadoras e freqüentemente o laboratório 

assume o ônus, pois, segundo o responsável, a cultura do hospital prescreve uma 

prioridade para o atendimento aos pacientes.  

 

Sobre as inovações no setor, afirma o responsável pelo laboratório: 

 
Uma rotatividade muito grande. [...] Todo ano tem coisas novas. As vezes, cada mês 
tem  um exame novo, uma descoberta nova. Os médicos daqui do hospital são muito 
atualizados. São médicos que frequentam universidades e estão sempre a par de 
novos exames, novos tratamentos e a gente precisa adequar o laboratório para 
oferecer infra-estrutura, subsídios para esses tratamentos. Não tem tempo. As vezes 
aparecem medicações novas que exigem exames novos.  
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Imagenologia 
 

 

No setor de diagnóstico por imagem, quase tudo é de responsabilidade do hospital, 

com exceção dos médicos e técnicos que são terceirizados para duas empresas 

diferentes. O setor representa algo em torno de 3-4% do faturamento total do 

hospital, segundo um de seus diretores, e todos os custos da operação e 

investimentos cabem ao hospital. No setor foram realizados um série de reformas na 

área física. Recentemente foi realizado um mapeamento e foram identificados 

alguns gargalos com agendamento, pois este acaba não sendo controlado pelo 

hospital e sim dependente da disponibilidade do médico. Os exames realizados são 

quase todos para pacientes internados. 

 

Os dois diretores do hospital consideram a base de fornecedores grande e com 

várias opções e os custos de troca são analisados de seguinte forma por um deles:  

 
Em dinheiro, não vejo muito problema nos custos. Mas depois de um certo tempo 
que você tem um grupo médico prestando serviço, no caso do centro de diagnóstico 
por imagem imagem,  há um entrosamento muito grande entre o corpo clínico [...] O 
desgaste seria de uma certa monta para o hopiital. Como foi há uns dois anos com o 
banco de sangue. 

 

Segundo os entrevistados depois que a atual diretoria assumiu, há 10 meses, foi 

feito um diagnóstico do setor e está em desenvolvimento uma série de indicadores 

para avaliação do serviço. Antes não haviam indicadores de avaliação. Atualmente é 

levado em conta o retorno da pesquisa de satisfação dos pacientes e a opinião dos 

médicos e de pessoas que usaram os serviços. A avaliação do serviço é 

considerada boa:  

 
Óbvio que nós não temos isso metodologicamente levantado. O conceito, pelo 
menos  em termos de direção executiva, é que esses serviços são bem realizados, 
bem prestados. Óbvio que nós temos uma série de coisas a levantar, mas não se 
tem uma metodologia para avaliar isso. No próximo ano, nós  vamos está entrando 
em um programa de acreditação e possívelmente se tenha uma metodologia mais 
objetiva para avaliar isso. Além da  pesquisa de satisfação interna com os clientes. 
[...] satisfação é muito boa, tanto do cliente paciente  como nos como empresa. 
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O setor é considerado um potencial de destaque para o hospital, pois segundo os 

diretores, é a tecnologia de imagem que chama mais atenção dos clientes e 

investimentos estão sendo realizados para que isso se concretize.  

 
O que tem mais condições de diferenciar o hospital, em termos de tecnologia é o 
serviços de imagem. Análises clínicas é uma commodity. Hemoterapia não diferencia 
tanto do ponto de vista de mercado. Agora tecnologia de Imagem é pesado. A 
tecnologia de imagem ela diferencia muito. Algo que chama muito atenção. 
Principalmente hospitais que tem um perfil cirurgico. 
[...] Entendo que todo serviço de imagem é estratégico para o hospital. É um serviço 
que tem um giro de receita interessante e pode nos diferenciar. 

 

Os investimentos que estão sendo feitos no setor são organizacionais e na 

implantação do serviço de angiografia. Existem uma percepção que o setor pode 

apoiar novos produtos. 

  

Os contratos do serviço são antigos e não tem indicadores de avaliação. Os próprios 

indicadores de qualidade estão sendo criado no momento desta pesquisa. O que 

concerne à parte jurídica e financeira está bem explícito. Em relação ás atividades, 

comentou-se que  os protocolos e rotinas estão sendo montadas. Em relação a 

incentivos existe uma participação na receita e não nos resultados. O objetivo do 

hospital é criar mecanismos para participação nos  resultados dos serviços, assim 

todos ficariam, segundo comentário de um dos diretores,  juntos “ou na alegria ou na 

tristeza”. Um diretor comenta:  

 
Não tem participação nos resultados, nesses serviços. No hospital só existem dois 
serviços que têm participação em resultados. E a mudança está sendo feita para que 
todas as outras empresas tenham participação em resultados. Nos temos contratos 
que se chama de terceirização, mas eu acho que é  ‘balela’. Não é que é ‘balela’. O 
risco é só meu. O risco é só meu. Eles recebem,  o risco não é deles. [...] Se 
quebram o equipamento o custo é meu. Estamos revertendo isso aí.  

 

Os terceiros são convocados e participam dos cursos e treinamentos do hospital. 

Além disso, eles têm seus próprios treinamentos. Em relação à participação em 

reuniões estratégicas, comenta um dos diretores: 

 
Nós estamos implantando um modelo de planejamento estratégico, implantando uma 
metodologia de planejamento estratégico, onde todas as lideranças do hospital, 
sejam terceiros ou sejam funcionários do hospital estão iniciando a participação 
nesse processo. Nós no dia 10 de dezebro fizemos aí um evento, lançando o 
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planejamento estratégico e lançando os indicadores de controle de cada área. Então 
eles estão participando a partir desse ano. 

 

 

Serviço de Hematologia e Hemoterapia 
 

 

Os responsáveis pelo banco de sangue referem que não realizaram investimentos 

específicos significativos para atuar no hospital. Os equipamentos inclusive são de 

propriedade do hospital. A decisão de compra dos equipamentos foi feita no 

momento que a empresa prestadora atual assumiu e foi feita de comum acordo a fim 

de proteger o hospital de um desgaste em uma eventual ruptura de contrato. Um dos 

sócios coloca: 

 
[P]or que se amanhã, por algum motivo, o hospital estiver descontente com o nosso 
serviço, ele não vai sofre esse mesmo erro. Por que ele já tem todos os 
equipamentos dele. Ou seja, você vai trocar pessoal apenas. Estrutura já está toda 
dimensionada e montada. Hospital não vai parar o banco de sangue, por que trocou. 
E ele acabou levando. Ele esvazia o banco de sangue. Para reestruturar leva tempo. 
A custo alto.  

 

Ainda assim, os sócios da empresa fizeram algum investimento em equipamentos e 

melhorias nos antigos. O hospital preparou também a área física para receber os 

equipamentos. 

 

Em relação a variações nas atividades, o responsável comenta: 

 
Você já vem com os controles de qualidade. Sabe que essa bolsa é boa, aquela 
bolsa não é. A gente sempre tenta manter uma coisa homogênea. A receita vai variar 
conforme a sazonalidade do hospital, a gente sabe disso. A gente também tem uma 
outra sazonalidade que é a de doações. A gente tem que prover sangue e produtos 
derivados de sangue pro hospital. [...]Temos que trabalhar sempre perto limite. Um 
limite para mais. Não pode faltar.  

 

Inicialmente este banco de sangue prestava serviços somente para o hospital C, 

mas este ano começou um contrato com outro hospital. Para o hospital, a atividade 

não representa um alto volume de faturamento, girando em torno de 1%. Existe um 

pagamento pela prestação de serviços.  
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Tanto os diretores quanto o próprio responsável do serviço acreditam que há muitos 

bancos de sangue aptos a substituí-lo. O banco de sangue também faz parte do  

instituto de estudo e pesquisa do sangue (IEPS). O IEPS é um grupo de bancos de 

sangue privados da maioria dos grandes hospitais de são paulo. Segundo o grupo, 

relata o responsável pelo setor, dificilmente você vai se encontra bancos de sangue 

próprio em hospitais. O grupo se reúne mensalmente para discutir a concorrência 

desleal que surge entre alguns bancos de sangue. Tentam criar formas de manter a 

qualidade e evitar esses abusos. Segundo o responsável pelo banco de sangue: 

 
Existem alguns grupos [...] que eles fazem uma competição agressiva. Abaixam 
muito a tabela. Claro que a gente sabe que não existe milagre com custos. Mas 
através disso eles conseguem baixar muito o preço e eles conseguem ‘comer’ 
bancos ou agências transfusionais dos outros deslealmante.  

 

Além das cobranças da Anvisa, que mensalmente exige dados detalhados sobre 

produção de componentes, descartes, resultados das sorologias e das transfusões 

realizadas, existem cláusulas contratuais de controle de qualidade como atender as 

transfuções em um limite de tempo determinado. Apesar disso o hospital não cobra 

relatórios similares aos cobrados pela Anvisa.  

  

A percepção de valor do banco de sangue pode ser dividida em dois tipos. O grupo 

de pacientes que recebe transfusão de sangue, percebe a melhoria do seu estado 

clinico e valoriza a confiança de receber hemoderivados seguros. Outro grupo de 

clientes, tem interesse em algumas novidades como a coleta de sangue do cordão 

umbilical. Segundo o responsável do setor, várias matérias veiculada em telejornais 

de grande audiência já divulgaram a técnica e seus potenciais benefícios e hoje 

várias clientes que tiveram seus filhos no hospital revelaram que gostariam de ter 

feito o procedimento. A técnica não está confirmado cientificamente mas é 

promissora, relata. 

 

O banco de sangue tem contrato direto apenas com o hospital e este repassa as 

cobranças do serviços para as operadoras. O setor dá suporte para as negociações 

com as fontes pagadoras. Porém muitas não tem sido bem sucedidas pois muitos 

das operadoras, principalmente as menores e algumas empresas de medicina de 

grupo, não pagam a realização do NAT, por exemplo.  
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O setor pode criar novos produtos a serem oferecidos. Segundo os entrevistados, 

ele tem um projeto para implantação da coleta de sangue de cordão umbilical com a  

estruturação completa para criopreservação. O serviço englobaria também o 

congelamento de medula para transplante e o congelamento de tecidos (ósseo, 

pele). Segundo relata, já encaminhado pois não difere muito de suas rotinas de 

banco de sangue, nas sorologias, no armazenamento e nos alarmes. Também em 

relação a novos produtos, um dos diretores do hospital afirma: 

 
Hoje, nós estamos implantando o Transplante de medula óssea. [...] Estamos nos 
cadastrando, para fazer o transplante. Antes só tinhamos transplantes de córnea. 
Hoje nós já estamos autorizados a fazer transplante de rim e estamos entrando em 
transplante de medula óssea, tecidos. 

 

Os funcionários da empresa são convidados e sempre participam dos cursos e 

treinamentos do hospital, conforme relato do responsável pelo setor. Nas reuniões 

estratégicas do hospital, os sócios sempre participam e há uma interação grande 

com outros departamentos do hospital.  

 

Em relação à evolução tecnológica no setor: 

 
Sempre avançando rapidamente A gente precisa está acompanhando isso. O 
hospital quer flexibilidade, agilidade, competitividade. O terceiro pode dá isso para 
ele. Por exemplo, esse ano, a gente começou com um novo teste sorológico, chama-
se NAT, tanto para HIV, como para hepatite C. Ele é regulamentado pela Anvisa 
porém não é ainda de carater obrigatório, vai ser em fevereiro. Então a Anvisa 
recomenda que se faça. Nós, prevendo o processo, já começamos a fazer. Tudo 
sangue testado é feito pelo NAT.  

 

 

HOSPITAL D 
 

 

O hospital D é um hospital privado geral de grande porte, sem finalidade lucrativa, da 

cidade de São Paulo. Todos os três SADT examinados neste hospital são 

terceirizados, segundo os entrevistados.  
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O atual modelo de terceirização do laboratório está em funcionamento desde o ano 

de 2000. No laboratório, as funções de recepção e coleta são realizadas por pessoal 

contratado pelo hospital. Toda parte considerada técnica (médicos e analistas) e 

equipamentos é de responsabilidade da empresa terceirizada, um grande centro 

diagnóstico de São Paulo. Anteriormente o laboratório era totalmente terceirizado 

(incluindo coleta e recepção) para um outro grande laboratório. A mudança foi feita 

em resposta a um anseio do corpo clínico em melhorar a qualidade técnica do 

laboratório, pois haviam questionamentos sérios, segundo um dos diretores do 

hospital. A parceria é divulgada para todos os clientes e o laboratório e identificado 

como “responsável técnico” em material do hospital e em placas de identificação 

(observação direta). Atualmente a maioria do exames é feita em pacientes 

internados. Sobre os motivos para adoção desse modelo, um dos diretores 

comentou:  

 
E o hospital, por sua vez, preocupado em poder está assegurando a qualidade do 
cliente interno, usuário do laboratório, estrategicamente definiu que a recepção e a 
coleta, deveria ser do hospital. Não que a gente na acreditasse na capacidade do 
[laboratório], mas naquela época o [laboratório] tinha uma expertise muito forte no 
segmento ambulatórial, e não intra-hospitalar, não era foco do negócio. A maioria 
[dos nossos exames] é de  internado, embora exista uma tendência a que haja uma 
inversão. O ambulatorial [pronto-socorro e ambulatório de pós-alta], ele vem 
crescendo nos últimos anos.  

 

A Imagenologia do hospital é toda terceirizada para quatro empresas prestadoras. 

Uma delas — a estudada— realiza os exames de radiologia convencional, 

tomografia e ressonância magnética. O ultra-som, a medicina nuclear e a angiografia 

são realizados cada um sob a responsabilidade de diferentes empresas. Isso deixa o 

setor fragmentado, segundo um dos diretores do hospital e é objetivo do hospital 

integrar parte das atividades. Pois, afirma ele, cada uma das empresas tem seus 

próprios funcionários: 

 
Isso aumenta muito a complexidade do relacionamento, porque eu não consiguo 
vender ainda a imagem que existe uma área de diagnóstico por imagem no hospital. 
Estamos tentando buscar fazer com que haja uma área central de recepção de 
entrega de laudos para que o pessoal procure o hospital para fazer o raio X e vá 
fazer em uma empresa que é terceirizada pelo hospital.  
[...] Essa é a meta. De está buscando identificação, que o cliente venha buscar aqui 
o [hospital] e não uma empresa A, B ou C. É um modelo diferente do laboratório. 
Hoje a recepção é deles, o técnico é deles, a parte médica é deles, é eu tenho uma 
participação, um repasse que é negociado.  
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O banco de sangue é terceirizado há 15 anos com a empresa atual. Segundo um 

diretores, na época existia uma preocupação com custos e de ter pessoas 

capacitadas para operar o serviço. Decidiu-se porque o profissional era capacitado, 

o investimento em equipamento era muito grande para o hospital. Está sendo ainda 

um modelo bastante confortável, relata ele. 

 

No momento o hospital está re-avaliando as decisões tomadas e a lógica das 

decisões no hospital é uma conseqüência de decisões estratégicas, declara um de 

seus diretores. As necessidades do corpo clínico são muito importantes nas 

decisões tomadas no hospital. Um dos diretores comenta que é necessário ter um 

sistema de custos bom na organização para servir como instrumento para avaliação 

dos seus custos e receitas geradas pelas atividades. Comenta ainda: 

 
Um resultado econômico nunca é suficiente para você decidir. Planejamento 
estratégico é reduz de custo, é melhoria da qualidade. Se tem um planejamento 
estratégico definido você consegue decidir. Terceirizar ou não. Estamos em uma 
fase de análise, revisão, você avaliar. Avaliação seria o termo mais correto, se o 
modelo atual está bom para o hospital e para a outra empresa também ou não. [...] 
Terceirização é uma decisão dinâmica e com base com que você quer em termos de 
resultado em um processo de ganha-ganha, sem que a outra empresa se extinga. 
Você tem que ter a empresa saudável e viável, para que isso sempre seja uma 
parceria. Não posso extorquir a empresa aqui dentro, esse princípio é importante. 

 

Segundo um dos diretores, não se trabalha no hospital com a assunção de que 

algum setor não possa ser terceirizado. Na verdade, tudo depende do plano 

estratégico definido. O importante é se o modelo (terceirizado ou não) vai agregar 

valor  e se a qualidade do serviço pode ser melhorada. No momento, os executivos 

declararm que estão satisfeitos com as decisões tomadas, pois a qualidade dos 

fornecedores é “excepcional” e agregam valor a imagem da organização. Quanto 

aos critérios de avaliação, citamos trecho da fala do diretor: 

 
Tenho usado por base três premissas para avaliar o relacionamento: as 
responsabilidades do custos da operação, as responsabilidades dos  investimentos e 
as responsabilidade de quem traz a demanda. Eu tenho que pesar esses três 
elementos, para dizer. Olha a empresa tem que ser mais participativa pelo hospital 
ou menos participativa. Se todo o investimento é feito pelo hospital, se o custeio da 
atividade é do hospital e a demanda é do hospital, então para que se vai terceirizar. 
[...] Usando esses elementos, transformá-los em indicadores. Para que eu possa 
convencer a outra parte de que olha essa é a relação que nós temos hoje. Eu 
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compro tudo, eu pago tudo, eu te dou a demanda. [...] Se não quer dividir nesse 
momento, vamos dividir o resultado de acordo com esses elementos de avaliação. 
Isso foi feito com todos. [...] Ou posso manter terceirizado, ele tem expertise, ele tem 
estrutura, ele tem o pessoal bem estruturado, está bom, mas a minha participação é 
diferente.  

 

Os critérios de escolha para os fornecedors são a qualidade e os três mesmos 

critérios utilizados para avaliação dos serviços (citados no trecho acima). 

 

 

Laboratório 
 

 

No laboratório, a coleta e a recepção são feitas pelo hospital e a análise clinica (o 

processamento das amostras) é de responsabidade da empresa terceirizada. Dentro 

do área física do laboratório, as duas equipes dividem o mesmo espaço físico, com 

um gerente do hospital supervisionando as atividades de seus funcionários. Esse 

modelo foi escolhido, segundo o diretor do hospital, a fim de garantir a qualidade do 

serviço e para, inclusive, configurar perante as fontes pagadoras, que o laboratório é 

do hospital. Através do equipamentos instalados dentro do hospital são realizados  

os exames ditos de emergência (marcadores bioquímicos, função renal, função 

hepática, glicemia, exames de urina tipo I, hemograma, marcadores cardíacos, 

coagulograma) e os demais exames (como sorologias e exames endocrinológicos) 

são encaminhados à sede da empresa, segundo os entrevistados.  

 

Investimentos, manutenção e renovação dos equipamentos são de responsabilidade 

do laboratório. Na verdade, segundo o responsável pelo setor, parte dos 

equipamentos não são comprados; são contratos de comodato em que o  

equipamento é cedido, com manutenção garantida, e se compra somente os 

insumos. Treinamento do pessoal de coleta e de recepção no preenchimento de 

fichas e nomeclaturas é dada pelo laboratório, assim como todas as atualizações no 

sistema de informática. Implantação do sistema foi compartilhada entre as duas 

partes: investimentos em equipamentos de informática foram realizados pelo hospital 

e em softwares, pelo laboratório, utilizando os sistemas que já disponha.  
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Segundo o responsável pelo laboratório, sua empresa tem contrato com mais dois 

hospitais, um dos contratos tem 2 anos e o outro, 2 meses e nesses os modelos de 

terceirização têm variações. Além disso, o laboratório tem seus serviços de 

atendimento ambulatorial que correspondem a maior parte de seu faturamento. A 

base de fornecedores é ampla, mas segundo o diretor do hospital, uma troca seria 

difícil em função da satisfação do corpo clínico. E se a opção foi integrar o serviço: 

 
Essa expertise, se nós formos comerçar do zero, vamos ter muito trabalho. Custo 
nem tanto. Equipamentos, hoje se pode utilizar por consignação. O custo da 
implantação da operação. Um profissional contratado de mercado, de alto nível, que 
consiga dar uma resposta semelhante ao do [laboratório]. É um desafio grande. Vou 
ter que ter um papa aí full-time. Está confortável e em conformidade com o 
planejamento estratégico. Está confortável. 

 

A incerteza na operação, segundo o responsável pelo serviço, são atribuídas à 

quebra de equipamentos, problemas na qualidade dos insumos fornecidos ou a 

problemas na coleta das amostras. Exceto na situação de coleta inadequada, o 

laboratório assume a responsabilidade pelas falhas, vai diretamente aos setores e 

clientes, comunica o problema e as medidas que estão sendo tomadas. 

Independente disso, a empresa tem estrutura que permite realização dos exames 

em outra suas várias unidades. 

 

O serviço é monitorado através da mensuração da satisfação dos clientes avaliada 

através de questionários e o hospital tem um serviço de atendimento aos clientes. 

Independente disso, o médico responsável pelo serviço e o gerente do hospital 

semanalmente fazem visita aos diversos setores do hospital a fim de saber sobre 

eventuais problemas e queixas. Além disso, o laboratório distribui formulários que  

nos andares, no pronto-socorro, para que os clientes médico e enfermeira digam o 

que pode ser melhorado, segundo relato. O laboratório é certificado com a ISO 

9000, de forma que tem todas as suas rotinas descritas e acompanhadas. O 

laboratório também acompanha todos os programas de qualidade da Sociedade 

Brasileita de Patologia Clínica (Programa de Excelência em laboratórios) e ainda, 

segundo a responsável, orienta-se pelas diretrizes do Colégio Americano de 

Patologia.  

 



Aplicação de Modelos de Decisão “Make or Buy” em Hospitais 
 
 

 
 

166

Segundo comentários do entrevistado, o cliente médico valoriza o trabalho de seu 

serviço, pois são informações complementares à sua análise e serve também como 

subsídio jurídico. Considera que a marca do laboratório agrega valor, fato que o 

diretor do hospital também relata. Segundo ambos, o laboratório, hoje é um 

diferencial do hospital. O responsável também refere que a parceria agregar valor 

para sua empresa, principalmente em função do contato com um grupo seleto de 

médicos. Em relação à credibiliade dos exames, ele responde: “Eles não questionam 

nossos dados. É raro questionar um exame errado. Um exame que ele acha que 

está errado. Tem a credibilidade e faz-se o diagnóstico.”  

 

Exames são implantados a partir de pedido do médicos, de chefes de setores ou 

ativamente pela equipe, que fazem a solicitação e este é avaliado técnica e 

comercialmente (demanda e preços estimados).  

 

No contrato, foram acordados todos os exames a serem realizados 

(aproximadamente 1600 dos 2000 realizados pela empresa) e um prazo para 

resultados de exames para pacientes internados de 2 horas. Falhas ou demoras 

quando ocorrem são justificadas informalmente. Não existem penalidades, além das 

comerciais. O hospital paga direto para a empresa após realizar a cobrança. O 

acerto é a parte. 

 

Existe um contato constante entre o responsável pelo laboratório e a gerência da 

equipe de coleta e recepção, pois eles dividem o mesmo espaço físico. Existem 

vários cursos que o hospital programa e disponibiliza a participação dos funcionários 

da empresa. São cursos e palestras. Independente disso, o laboratório e o hospital, 

juntos, promovem eventos de cunho científico. O hospital está buscando acreditação 

e a participação do laboratório está programada. Ambas as organizações participam 

de programa de voluntariado, fazendo atendimento a crianças carentes, em que o 

laboratório realiza exames gratuitamente.  

 

Existe uma grande comunicação com os médicos do hospital a fim de interpretar 

resultado de exames. O laboratório tem equipe de médicos especializados 
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acessíveis, via telefone, nas mais diversas especialidades para dirimir dúvidas sobre 

os exames.  

 

Segundo os entrevistados a parceira é importante para os dois lados. O laboratório 

tem interesse em implantar serviços em diferentes hospitais, apesar de aceitar 

diferentes modelos. A empresa tem contato com hospital e faz exames em casos 

mais raros e difíceis, pois 90% dos seus atendimentos usualmente, diz o 

responsável pelo serviço, têm resultados não alterados. No hospital, lida com 

paciente pediátricos, berçário com prematuros e centro cirúrgico.  

 

Em relação às inovações no setor, a sua velocidade também é um motivo para 

adoção da parceiria. Segundo o diretor: 

 
É alta. Eu acho que a velocidade de renovação no laboratório, por exemplo, a gente 
tendo um parceiro como [laboratório], eles têm know-how disso. O core deles é isso. 
E a capacidade deles etá acompanhando e renovando tecnologicamente é muito 
alta. 

 

 

Imagenologia 
 

 

Na Imagenologia, a empresa estudada é responsável pela radiologia convencional e 

especializada, tomografia computadorizada, mamografia e ressonância magnética. 

O contrato tem 15 anos e nesse serviço, os equipamentos são praticamente todos 

do hospital. Anos atrás, o hospital atravessava uma situação financeira dificil, e a 

empresa fez alguns investimentos: adquiriu uma aparelho de tomografia 

computadorizada no hospital atualmente existem dois, um próprio e outro da 

empresa), peças de mobiliário e equipamentos mais simples como negatoscópios. 

 

Quanto à especificidade dos investimentos, o sócio da empresa refere que realizou 

algumas reformas na área física de radiologia e está programada reforma na área da 

tomografia. Os equipamentos que adquiriu podem ser levadas para outros serviços. 

Além disso, a empresas faz manutenção constante do patrimônio do hospital. 

Segundo ele, “[...] é um gasto razoável”. Outros investimentos em tecnologia são 

feitos pelo hospital a partir de pesquisa de necessidades e orçamento feitos 
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anualmente pela empresa. Para o diretor do hospital, em uma decisão de 

integração, haveriam mais gastos em equipamentos. Seriam gastos elevados, pagos 

em dólar e com depreciação rápida. A renovação também seria necessariamente 

frequente . 

 

A empresa tinha contrato com outro hospital até recentemente e mantém uma clínica 

própria. Há vários fornecedores para prestar o serviço, eventualmente, segundo o 

diretor e o responsável pelo serviço. Os custo de trocas vão depender de 

negociação do hospital com um novo grupo, segundo o responsável pelo setor.  

 

O Colégio Brasileiro de Radiologistas certifica atualmente os exames de mamografia 

e ultra-som. Está em processo de elaboração para certificação em outros exames, 

como radiologia convencional. A empresa se submete a certificação de mamografia 

anualmente. Sua tomografia também tem certificação por outra entidade. A empresa 

tem seus insumos (processadoras e filmes) padronizados e faz controle de 

qualidade de imagem mensalmente. Todos os seus técnicos periodicamente fazem 

reciclagem. Raramente o serviços não consegue realizar suas atividades de forma 

adequada a não ser que não haja colaboração do paciente ou este não esteja bem 

preparado, refere o sócio. 

 

Segundo o responsável, as atividades são padronizáveis e monitoradas a partir das 

reclamações dos médicos e da enfermagem: 

 
pelo indice de reclamações que chegam para eles. Ou reclamações ou elogios. Pelo 
indice de acertos. Que dizer você faz diagnóstico. Quando você começa a não fazer 
diagnósticos, alguma coisa está errada. [...] O que houve, na verdade, nesses 15 
anos que eu me lembro, nós tivemos uma avaliação. O hospital elaborou um 
questionário que passou para todos os médicos, nós não sabiamos disso. Para que 
os médicos, os usuários, os serviços avaliassem todos os serviços do hospital.  

 

O diretor refere está satisfeito com os serviços da empresa e o sócio da empresa 

refere que seu “índice de reclamação nosso é muito pequeno”.  

 

O contrato descreve a relação entre as partes, desde a propriedade de ativos físicos, 

os repasses e a relação trabalhista.  Não há incentivos explicitos para melhorar a 

performance.  Segundo o diretor do hospital, este tem uma politíca para a integração 
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dos funcionários dos terceiros. Estão sendo integrados nesse programa. Os sócios 

da empresa participam das reuniões do hospital. E o contanto com os médicos é 

descritos assim: 

 
Tanto sabe que é muito comum os médicos procurar os nossos radiologistas para 
discutir casos. Telefonar para gente, 'olha o que é que eu faço, você acha que 
melhor esse método ou aquele’.  

 

Sobre a evolução tecnológica no setor, comenta o responsável pelo setor: 

 
Tecnologia na área médica é uma coisa que evolui muito rápida. Hoje já estamos 
falando da digitalização já. Se nós compararmos o hospital de uma forma geral no 
mercado ele é um hospital muito bem equipado. Todos os nossos equipamentos são 
telecomandados. São equipamentos em boas condições ainda. Nós temos um 
parque tecnológico razoável. Porém hoje se a gente falar em tecnologia, nós já 
estamos defasados.  

 

 

Serviço de Hematologia e Hemoterapia 
 

 

O serviço de hemoterapia do hospital é um banco de sangue que realiza todos 

processos tipicos desta classificação de serviço, desde a coleta, passando por 

seleção, análise, até a transfusão. A empresa que opera o banco de sangue foi 

constituido para trabalhar somente no hospital e este permanece como seu único 

cliente, onde mantém equipe completa 24 horas/dia. Anteriormente o serviço era 

próprio do hospital. Com ao contrato, funcionários e equipamentos ficaram todas a 

cargo do banco de sangue. Alguns equipamento que eram do hospital, 

permaneceram assim. Portanto, segundo o sócio da empresa, aproximadamente 

80% dos equipamentos são da empresa, a que cabe também os investimentos, 

manutenção, renovação e toda e qualquer adaptação à legislação que 

necessariamente ocorra. Além disso, a empresa recolhe para o hospital as taxas  de 

aluguel, energia elétrica, água, limpeza e material de consumo, fato que se repete 

na marioria do hospitais de bancos de sangue similares, informa o proprietário da 

empresa. 
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A proprietário da empresa refere que fez investimentos, estimados, em 

equipamentos, em torno de em 380 mil dólares e em “[m]aterial humano é 

impossível. São 45 funcionários.” 

 

Segundo o sócio da empresa, eventos indesejáveis ou falhas quando ocorrem, são 

detectados e rapidamente corrigidos. Eventos gravem trazem grande risco para o 

hospital e alguns deles são crimes, porém quando se segue todos os procedimentos 

existentes eles são uma raridade. Comenta ele: 

 
Aqui é praticamente inexistente. Não existe. É impossível. A checagem e 
rechecagem, ela é exaustiva para você ter uma idéia. Ela é repetida 4, 5, 6 vezes 
cada procedimento, por pessoas diferentes, momentos diferentes. Porque não pode 
errar. 

 

Segundo ele, sua equipe já livrou o hospital de vários problemas. Já houve seis ou 

oito processos em que isentaram o hospital, provando que todos os procedimentos 

(provas pré-transfusionais, transfusionais e registros) foram realizadas corretamente 

e poupando o hospital dos custos dessas ações. A base de fornecedores é grande. 

Se hospital resolver integrar, os custos considerados altos. Segundo o responsável 

pelo setor: 

 
Teria que equipar tudo de novo. Mas o maior custo é de pessoal. Para você montar 
uma equipe desse tamanho não é fácil. Equipe que garanta o sossego do hospital. É 
mais um custo de material humano. A parte de equipamentos, você vai na loja e 
compra. Só questão de investimento financeiro.  

 

E segundo um dos diretores do hospital: 

 
Se você vai partir para um banco de sangue próprio, os mesmos conceitos valem. 
Equipamentos hoje podem se colocados por comodato ou por consignação. Não é o 
elemento de investimento maior.  

 

O serviço é avaliado pelo grau de satisfação do corpo clínico, segundo o 

responsável pelo setor. As atividades do setor são programáveis e o serviço tem 

certificação e seus procedimentos estão detalhadamente descritos. Segundo ele, 

essa é uma tendência do setor nos últimos anos.  
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Banco de Sangue é igual a legislação. É controle de qualidade e legislação. Você 
tem toneladas de coisas para cumprir e é o que a gente mais faz. O hospital se 
isenta da responsabilidade. [...] Acreditação tudo isso é muito legal, dá um caráter de 
qualidade. Mas é totalmente dispensável com as leis que a gente tem. Somos 
acreditados em todas essas instituições. Para atender a legislação, é uma coisa 
automática que você acaba sendo acreditado por esses serviços. 

 

Os pacientes têm maior contato com o serviço quando recebem alguma transfusão, 

caso contrário, após tem um contato informativo —campanha para doação 

voluntária. Para os médicos, o valor do banco é definido pelo responsável pelo setor 

assim: “[...] Pro médico é muito tranquilo. Saber que ele pode contar com esse tipo 

de atendimento, quando ele interna um paciente e pode eventualmente precisar”. O 

serviço é útil para criação de novos produtos. Foi citado o caso do transplante de 

medula, existente no hospital em função da equipe do banco de sangue, e da coleta 

de cordão de sangue umbilical, um projeto em potencial.  

 

A empresa fatura contra o hospital que por sua vez cobra dos convênios, junto com 

a conta hospitalar dos pacientes. O hospital retém, a título de parceria, 22% sobre o 

faturamento da empresa hospital. Segundo o diretor do hospital, para alguns 

procedimentos há dificuldade para reembolso. O NAT é um exemplo. Em relação ao 

contrato, o responsável pelo setor afirma:  

 
Contrato prevê todas as maneiras de pagamento, todas as responsabilidades. Todos 
os direitos e deveres. [...] Não tem prazos.[...]  No ambito técnico ele não discute. É 
um contrato administrativo. Parte técnica é dia-a-dia com a superintendência médica. 

 

No hospital, a política tem sido incluir os terceirizados dentro dos programas de 

treinamento, segundo o diretor do hospital. Além de participar desses programas 

quando relacionados à área, existe um programa interno de atualização dos 

funcionários que é obrigatório por lei. Os sócios da empresa participam de reuniões 

especificas do grupo de SADT do hospital. Para outros reuniões estratégicas, ele 

sempre é consultado. Segundo o responsável, o relacionamento com o médico é 

intenso e informal, e constantemente são consultados para tirar dúvidas. 

 

O diretor do hospital comenta que todo o foco hoje de melhorias tecnológicas está 

na questão da segurança da seleção dos hemoderivados. O sócio da empresa 

comenta:  
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Ao longo dos anos foram introduzidos vários novos testes para detecção de doenças. 
A gente introduziu teste para AIDS, teste para hepatite C, teste da hemoglobinopatia, 
teste para alteração hepática. Então a cada ano ou cada 2/3 anos a gente acaba 
incorporando uma novo método de triagem do doador. Além disso, a gente também 
tem o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, exemplo, as máquinas de 
aférese que se colhe de doadores, que se colhe só aquele componente que o sujeito 
precisa. Transplante de medula. [...] 

 

O responsável pelo setor faz um comentário geral sobre a evolução do setor nos 

últimos anos: 

 
[...] essa onda de terceirização foi provocada basicamente pela AIDS. O divisor de 
aguas da atividade hemoterápica foi a AIDS [na década de 80]. Até então era uma 
coisa bastante pouco valorizada, vamos chamar assim. Tinha, mais não era tanto. 
Com a história da AIDS e doenças transfusionais em evidência, que houve todo esse 
caminho de terceirização, de valorização do profissional, montagem dos serviços e 
tudo mais. 


