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RIBEIRO, Gisele M. Um Estudo do Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação 
em Hospitais. São Paulo: EAESP/FGV, 2003. XXXp. (Tese de Doutorado em Administração 
de Empresas, apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área de 
Concentração: Sistemas de Informação, Domínio Conexo: Saúde). 
 
Resumo: O Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação (TI) representa um tema-
chave nos processos de adição de valor através da TI. Constitui o objetivo de uma quantidade 
expressiva de pesquisas na área de Sistema de Informação (SI). Compreender as estruturas e 
os processos que favorecem o Alinhamento Estratégico da TI é um desafio para os gestores e 
pesquisadores, tendo em vista a rápida evolução da TI e competitividade do ambiente 
empresarial. O presente trabalho tem por objetivo produzir um quadro teórico sobre o 
alinhamento em hospitais, segundo a percepção dos atores que participam de projetos de TI 
neste tipo de organização. A metodologia Grounded Theory foi empregada na pesquisa 
realizada com 18 superintendentes, gerentes e coordenadores de área de cinco hospitais. O 
modelo teórico resultante evidência: a integração funcional da TI através da implementação 
de Sistemas de Informação Hospital (SIH) de gestão integrada e a forte influência dos 
aspectos socioculturais. Suas contribuições são: sustentar a reflexão sobre que conceitos 
podem influenciar um hospital específico e a proposição de elementos críticos do 
alinhamento estratégico. A articulação dos conceitos do modelo sugere que a sofisticação das 
estruturas e processos de planejamento da implementação da TI pode contribuir na redução 
dos efeitos impedientes ocasionados pelas particularidades do alinhamento estratégico da TI 
em hospitais. 
Palavras-Chave: Alinhamento Estratégico; Tecnologia da Informação; Sistemas de 
Informação; Sistemas de Informação em Saúde; Sistema de Informação Hospitalar; 
Planejamento Estratégico de Sistema de Informação; Administração Hospitalar; Metodologia 
de Pesquisa Qualitativa; Grounded Theory; Teoria Fundamentada nos Dados. 
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1. Introdução 

1.1 Tema Proposto 

O progresso da tecnologia da informação (TI) iniciou uma verdadeira revolução nas 

práticas produtivas dominantes e emergiu como um novo desafio para os executivos e as 

organizações. Todas as empresas estão ao alcance igualmente de seus efeitos e 

oportunidades (PORTER e MILLAR, 1985). A partir desta realidade, a gestão estratégica 

da TI, segundo os vários modelos, orientações e prescrições disponíveis, conjectura como a 

TI pode influenciar a estratégia de negócios das organizações, desempenhando um papel 

imediato ou de suporte na sua implementação (KING e TEO, 1996). O alinhamento da TI é 

apontado pelos executivos como o conceito-chave da gestão estratégica da TI, e consiste na 

aplicação da TI de maneira apropriada, oportuna e harmônica com os objetivos estratégicos 

e as necessidades organizacionais do negócio (LUFTMAN e BRIER, 1999; HIRSCHHEIM 

e SABHERWAAL, 2001; REICH e BENBASAT, 2000). 

A aplicação da TI evolui segundo o grau de  transformação que introduz na organização e 

pode envolver: o uso localizado em uma atividade operacional; a integração dos processos 

internos; o redesenho de processo; o redesenho da rede de negócio; a redefinição do escopo 

de negócio (VENKATRAMAN, 1994). Todas as formas de aplicação da TI habilitam a 

adição de valor econômico por meio da redução dos custos ou da diferenciação dos 

produtos e serviços, e estas vêm sendo demonstradas há quase duas décadas (PORTER e 

MILLAR, 1985; MCFARLAN, 1984; SHORT e VENKATRAMAN, 1992; PALVIA et al, 

1992). Frente à dinâmica do ambiente de negócio, normalmente, os resultados favoráveis 
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do uso da TI são associados à construção de vantagens competitivas baseadas no 

posicionamento relativo de custo e diferenciação, de produtos e serviços, e no 

desenvolvimento de alianças estratégicas (CLEMONS e ROW, 1991; MATA et al., 1995; 

KING e TEO, 1996; ROCKART e SHORT, 1989). Desta forma, a gestão estratégica de TI, 

fundamentada no conceito de alinhamento estratégico, envolve a aplicação da TI na 

transformação dos processos de negócio, tendo em vista a adição de valor econômico e, por 

conseguinte, o sucesso empresarial. 

Embora a potencialidade da TI na adição de valor, no desenvolvimento e sustentação de 

vantagens competitivas ou na construção do futuro das organizações ainda constitua o foco 

de muitas pesquisas, com resultados não consolidados sobre o relacionamento positivo da  

TI com a performance organizacional e com a sustentabilidade das vantagens competitivas 

(HITT e BRYJOLFSSON, 1996), parece existir a concordância sobre a imprescindibilidade 

de sua gestão como um recurso crítico e estratégico, sob pena, no mínimo, de desperdícios 

de recursos de custos elevados (LEDERER e SETHI, 1996). Contudo, o fator essencial 

para a importância estratégica da TI está na consolidação dos sistemas de informação (SI) 

como ferramenta de negócio vital para as organizações (MEIRELLES, 1994; CLEMONS e 

ROW, 1991). 

Estando claro o mérito estratégico da TI, destacam-se as questões sobre como as 

organizações inter-relacionam a gestão dos negócios com a TI. Ou seja, como as 

organizações promovem o alinhamento estratégico da TI. Estudos desenvolvidos nas 

últimas duas décadas originaram uma série de modelos, procedimentos, linhas de ação, 

práticas e recomendações que visam a promoção do alinhamento estratégico da TI (KING, 

1978;  ROCKART, 1979; HENDERSON e THOMAS, 1992; EARL, 1993; BOAR, 1993; 

BROADBENT e WEILL, 1993; VENKATRAMAN, 1994; NOGUEIRA, 1999;  

BAHIAENSE, 2002; BRODBECK, 2001; ALBERTIN, 2001, PRADO, 2002). Dentre os 

diversos conteúdos de alinhamento propostos existem perspectivas próprias e orientações 

distintas, embora em sua grande maioria as pesquisas sejam convergentes, sobrepostas e 

complementares, ainda não surgiu um quadro completo. Este fato revela a complexidade do 

assunto e enseja a existência de um campo de pesquisa amplo a ser explorado (LEDERER e 

SETHI, 1996; HIRSCHHEIM e SABHERWAAL, 2001 ). 
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A aplicação da TI depende essencialmente de seu estágio de evolução e do setor de negócio 

e grupo estratégico em que a empresa atua. As condições socioeconômicas, competitivas e 

tecnológicas a que  cada setor de negócio está submetido exerce grande influência no papel 

que a TI pode cumprir, e caracteriza a manifestação de diferentes enfoques para o 

alinhamento estratégico da TI (HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993).  

O setor de serviços médico-hospitalares é bastante peculiar tanto na estrutura e processos 

de produção como no uso da TI. Há questões próprias na orientação estratégica e na gestão 

operacional dos hospitais que, conseqüentemente, influenciam a aplicação, a gestão e os 

resultados da TI no setor. As características próprias da prática clínica e da gestão em 

hospitais configuram modelos complexos e peculiares de fluxo de informação e processos 

decisórios, que dificultam a gestão da TI (KNAUP et al., 1998). 

Neste contexto, esta tese centra-se no estudo do alinhamento estratégico da TI no setor de 

serviços médico-hospitalares e pretende desenvolver um quadro teórico capaz de descrever, 

segundo a percepção e a experiência dos atores que interagem no contexto de projetos de TI 

em hospitais, as principais questões associadas à aplicação da TI de maneira apropriada, 

oportuna e harmônica com os objetivos estratégicos e as necessidades organizacionais dos 

hospitais. 

1.2 Problema de pesquisa 

“That it will ever come into general use, not with standing its value, is extremely 

doubtful because its beneficial application requires much time and gives a good bit 

of trouble, both to pacient and to the practitioner because its hue and caracter are 

foreign and opposed to all our habits and association...” (The London Times, 1834) 

A despeito do excerto apresentado por EFFKEN (2002) possuir mais de cento e sessenta 

anos e tratar do estetoscópio, uma inovação tecnológica da época, o trecho se encaixa 

perfeitamente no âmago do debate sobre o uso de SI em hospitais. Sugere-se que os 

componentes organizacionais (pessoas, cultura, processos e estratégia) do hospital tendem a 

reagir a introdução de tecnologia de forma mais intensa que outros setores produtivos. A 
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explanação para este tipo de comportamento organizacional fundamenta-se, em grande 

parte, nas peculiaridades da estrutura e dos processos do hospital e em seu relacionamento 

com ambiente externo. 

As organizações hospitalares diferem de outros tipos de setores produtivos em vários 

aspectos: estrutura de pessoal, lida com o tema vida e morte, estrutura de financiamento e 

de propriedade peculiares, submissão às atividades de regulação e “acreditação”, uso 

extensivo de tecnologia e conhecimento, custos altos e crescentes e relacionamentos 

específicos com clientes, fornecedores, funcionários, comunidades e outros (LORENZI e 

RILEY, 1995). Como conseqüência, sugere-se o setor tende a enfatizar as peculiaridades de 

sua cultura e missão, ao mesmo tempo que ignora suas similaridades com outros tipos de 

organização. O resultado de tal postura pode justificar a intensidade da reação dos 

componentes organizacionais e, conseqüentemente, uma cultura de TI que resiste às 

inovações e aos modelos de sucesso de outras instituições (MITCHELL, 1997). Pode-se 

julgar por este aspecto a grande dificuldade na incorporação de soluções baseadas em TI, as 

altas taxas de insucesso e uma menor valorização da TI, frente à outros setores produtivos 

(STEAD e LORENZI, 1999). Observa-se que os relatos mais favoráveis citam uma taxa de 

insucesso de 30% para projetos de TI em organizações hospitalares complexas (SOUTHON 

et al., 1997). A conjunção destes fatores parece contribuir para que o setor tire menos 

proveito das oportunidades e impactos favoráveis proporcionados pela TI.  

No entanto, o advento da TI está transformando nossa sociedade, e reformulou o modelo 

empresarial, desde as estratégias competitivas até as práticas de produção de bens e 

serviços, desta forma, entende-se que o setor hospitalar, independentemente de suas 

peculiaridades, possa valer-se dos impactos positivos da TI. Nesse sentido, acredita-se que 

a elaboração de um conjunto de argumentos que expliquem por que este ramo de negócios 

utiliza menos a TI do que outros setores produtores de bens e serviços (CROWE e 

ECKSTEIN, 1995, p.45) contribui para o processo de desenvolvimento da eficiência do 

setor de serviços médico-hospitalares. 

Além da evolução e impactos da TI, deve-se também considerar os novos desafios que 

estão sendo impostos ao setor (MEDICI, 2001), em especial, o potencial desequilíbrio das 
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forças competitivas (O DOUTOR, 1998); supõe-se que, no momento atual, os hospitais 

estejam reformulando suas estratégias, buscando novos espaços competitivos e voltando-se 

para as oportunidades da TI (ANDERSSON et al., 2002). Neste caso, é importante 

conhecer e discutir qual é o papel e como a TI está sendo incorporada aos processos 

organizacionais neste novo cenário. 

O desejo de integrar a exploração da perspectiva interna, para o entendimento das 

dificuldades de transferência da TI, e da perspectiva externa, para a exploração da 

influência das respostas estratégicas em curso, em uma mesma investigação, resultou na 

escolha de uma abordagem baseada no alinhamento da TI aos objetivos organizacionais e 

estratégicos dos hospitais. 

O alinhamento estratégico da TI é um processo difícil e um grande desafio para os 

executivos de todos os setores de negócio (BROADBENT e WEILL, 1993; LEDERER e 

SETHI, 1996). Apesar do grande número de modelos, linhas de ação e prescrições   sobre o 

tema, ainda não existe um quadro definitivo capaz de sustentar a exploração do assunto em 

realidades pouco conhecidas, e de tal maneira que permita o surgimento de temas 

emergentes e genuínos. Outro ponto importante é que os conteúdos produzidos pelas 

pesquisas que abordam a gestão estratégica da TI, em suas diferentes perspectivas, 

basearam-se em setores de produção de bens e serviços totalmente distintos da realidade 

médico-hospitalar. Assim sendo, o estudo do alinhamento estratégico da TI neste setor 

ainda constitui uma questão a ser explorada.  

O enfoque adotado na exploração do tema considera que os conceitos relacionados ao 

alinhamento estratégico da TI e seu impacto na performance organizacional são, em parte, 

subjetivos e contingentes por natureza, dependendo dos valores e da percepção individual 

ou de grupos constituídos, bem como de suas formas de interpretação e modelos subjetivos 

da realidade (MIRANI e LEDERER, 1998). Da mesma forma, acredita-se que o exploração 

da questão não se beneficia de um quadro teórico hipotético, baseado nos modelos teóricos 

existentes, em razão das peculiaridades do hospital e da ausência de estudos exploratórios 

sobre o tema no setor. Nesse sentido, esta tese situa-se no contexto da descoberta, e não da 

justificativa de assertivas preestabelecidas. Em função da subjetividade do tema e do 



6 

 

propósito de se obter resultados fortemente influenciados pela realidade interna e externa 

dos serviços médico-hospitalares brasileiros, optou-se a dar forma ao problema a partir da 

percepção dos atores envolvidos na transferência de TI no setor. Para tanto, a metodologia e 

a pesquisa aplicadas exploram o alinhamento estratégico da TI em hospitais com o objetivo 

de formular um quadro teórico capaz de descrever, segundo a percepção dos atores 

envolvidos nos projetos de TI, as seguintes questões: 

Qual é o fenômeno central do alinhamento estratégico em hospitais? 

Quais são os principais conceitos, problemas e desafios associados ao fenômeno? 

O que explica os problemas e desafios? 

Qual o processo mais importante no contexto dos desafios e problemas? 

Como interferir para solucionar os problemas e desafios? 

1.3 Importância do Tema 

Um ambiente competitivo turbulento e agressivo e a rápida evolução da TI exacerbam os 

riscos inerentes da gestão inadequada da TI, tornando o assunto igualmente importante  

para os gestores do negócio e da TI. Se os negócios e a TI fossem estáveis, e as aplicações 

de SI pudessem ser desenvolvidas rapidamente com custos marginais, o tema não suscitaria  

tanta consideração. No entanto, essa definitivamente não é a realidade observada no mundo 

atual. A TI é volátil e complexa, o ambiente de negócio cada vez mais competitivo e os 

resultados do alinhamento estratégico da TI ainda pouco previsíveis. De tal maneira, tanto 

os gestores necessitam de orientações sobre o assunto como os pesquisadores de novas 

direções para futuras pesquisas (LEDERER e SETHI, 1996). 

 As transformações que o sistema de saúde brasileiro vem sofrendo nas últimas duas 

décadas resultaram na democratização dos serviços e na ampliação do segmento atendido 

por organizações privadas. O modelo de financiamento adotado favorece o crescimento do 

mercado de medicina supletiva e de seus prestadores de serviços médico-hospitalares. A 
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democratização do sistema público, em grande parte apoiada na contratação de prestadores 

de serviços privados, também favorece o crescimento do mercado de serviços médico-

hospitalares. Simultaneamente ao crescimento, observa-se que as mudanças político-

institucionais na regulação e financiamento do mercado, o ingresso de operadoras 

internacionais e o ambiente marcado pelas incertezas impõem imperativos como o aumento 

da eficiência e qualidade e a redução dos custos operacionais. Cabe ainda ressaltar que, 

independente de sua categoria de atuação no mercado - pública ou privada, lucrativa ou não 

lucrativa -, as organizações estão submetidas às constantes mudanças referentes ao 

financiamento de seu processo produtivo e às alterações do mercado de consumo de 

serviços médico-hospitalares; desta forma exigindo respostas estratégicas capazes de 

contribuir para o desenvolvimento do setor (FERREIRA, 2000, p.2, p.18). 

Além das movimentações observadas em um mercado que respondia por cerca de 5% do 

produto interno brasileiro (PIB) em 1996, vivemos um momento onde o surgimento de uma 

economia baseada na informação ou no conhecimento é concomitante com o movimento 

universal que busca a redução dos custos globais dos sistemas de saúde. Levando-se em 

conta que os hospitais constituem o maior consumidor de recursos dentro do sistema, e que 

os SI constituem uma poderosa ferramenta de gestão, o objeto da pesquisa aproxima os dois 

temas de forma oportuna e relevante. 

Por outro lado, o desenvolvimento em termos de computação, comunicação e software 

evoluem mais rápido do que a habilidade dos gerentes e executivos no uso da tecnologia 

(KEEN, 1991). O setor de serviços de saúde no Brasil parece estar mais defasado do que 

outros setores de produção de bens e serviços no uso da TI. O momento atual é marcado 

pela exploração dos sistemas de informação que contribuem com a inteligência do negócio, 

mas ainda é difícil encontrar hospitais que possuam seus processos produtivos internos 

integrados através de um SI. Embora este atraso possa ser justificado pela real 

complexidade da administração do uso da TI, uma condição que é compartilhada por todos 

os setores, para entender os fatores que mais influenciam o sucesso e os problemas das 

iniciativas de TI, ou o seu grau de penetração, é fundamental conhecer as ações e os 

conceitos utilizados pelos atores envolvidos no desenvolvimento de projetos de TI no setor. 
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Pretende-se que o quadro teórico produzido pela pesquisa ajude os gestores de negócio, os 

gestores de TI e os pesquisadores da área de SI no entendimento e na elaboração de 

soluções para os problemas e desafios que caracterizam a transferência da TI em hospitais. 

1.4 Definição dos Termos-chave 

A noção de alinhamento estratégico da TI utilizada nesta tese está baseada nos seguintes 

argumentos teóricos: 

! A estratégia é o conceito que explica a interligação das área funcionais de uma 

organização e de suas atividades em resposta às pressões impostas pelo ambiente 

externo (CHANDLER, 1962). E constitui um padrão ou plano que integra de forma 

coesa os principais objetivos, políticas e ações de uma organização (QUINN, 1988). 

! A evolução da TI e as condições ambientais implicam em um ajuste mútuo entre a 

estratégia de TI e de negócio. O ajuste entre a estratégia de TI e de negócio deve ser 

recíproco, além da visão que preconiza o desenvolvimento da estratégia de TI de acordo 

com os objetivos do negócio, é importante considerar a potencialidade da TI no 

desenvolvimento da estratégia de negócios (MEIRELLES, 1994). 

! A performance organizacional depende fortemente do desenvolvimento de uma 

estrutura e de processos consonantes com as decisões estratégicas adotadas. É  preciso 

realizar o ajuste entre estratégia e estrutura, tanto para os negócios como para a TI, de 

forma congruente. (HENDERSON e VENKRATAMAN, 1993) 

! O alinhamento estratégico não é um evento, mas um processo contínuo de adaptação e 

de mudança, impulsionado pelas transformações dos domínios organizacionais externos 

e internos (HIRSCHHEIM e SABHERWAL, 2001). 

Assim, o termo alinhamento estratégico da TI deve ser entendido como o processo de ajuste 

mútuo e contínuo entre as estratégias de negócio e de TI, e de desenvolvimento de 

estruturas e processos de TI e organizacionais, consonantes com as orientações estratégicas. 
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O alinhamento estratégico da TI é constituído por outros dois termos-chave: os mecanismos 

de integração e de ajuste. Os mecanismos de ajuste caracterizam o desenvolvimento de 

estruturas e processos de acordo com as estratégias da organização, sendo classificados em: 

ajuste estratégico, que aborda os  domínios externos e internos de negócio; ajuste de TI, que 

aborda os domínios externos e internos de TI. Os mecanismos de integração caracterizam a 

compatibilização entre os domínios de TI e de negócio, sendo classificados em: integração 

funcional da TI, que  envolve o desenvolvimento de estruturas e processos de TI para 

atender as estruturas e processos organizacionais e vice-versa; e integração estratégica da 

TI, que envolve o desenvolvimento da estratégia de TI de acordo com a estratégia de 

negócio e vice-versa (HENDERSON e VENKRATAMAN, 1993).  

O campo de sistema de informação (SI), por natureza interdisciplinar, envolve diferentes 

grupos de interesse (fornecedores, usuários, pesquisadores), pode ser abordado segundo 

perspectivas filosóficas conflitantes (posição subjetivista contra posição objetivista), e traz 

em si uma estrutura de comunicação complexa, dando margem a interpretações diferentes 

para um mesmo termo em função do foco da comunicação. Esses fatos dificultam a 

consolidação de uma definição capaz de abarcar todos os aspectos inerentes à área de SI 

(KHAZANCHI e MUNKVOLD, 2000; AVGEROU, 2000), e a definição unívoca do 

termo. Por exemplo, as definições amplamente difundidas em cursos de gestão de negócios 

- “um conjunto de componentes inter-relacionados, trabalhando juntos para coletar, 

recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a finalidade de facilitar o 

planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em empresas e 

outras organizações” (LAUDON e LAUDON, 1999, p. 4) - podem não ser suficientes para 

o encadeamento das características, problemas e desafios associados ao tema, 

principalmente, em realidades complexas como os hospitais. A argumentação de 

AVGEROU e CORNFORD (1995), citados por KHAZANCHI e MUNKVOLD (1995, p. 

132), sustenta que a ciência da computação trata de como os computadores trabalham, e a 

engenharia de software se ocupa do desenvolvimento de sistemas técnicos que atendem 

especificações, cabendo à área de SI sustentar o entendimento do que deve ser feito com os 

sistemas técnicos e dos efeitos que os mesmos podem produzir no mundo 

humano/organizacional/social. Assim, neste estudo  entende-se que o termo SI diz respeito 
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à uma estrutura social, tecnológica e organizacional, administrada simultaneamente por um 

conjunto de processos destinados à obtenção de resultados favoráveis para a sociedade, 

indivíduos e organizações, através do uso da TI.  Neste contexto, o termo TI é caracterizado 

como parte da estrutura e dos processos que compõem os SI.  

Segundo a definição adotada pela AT&T, a TI é o mecanismo de preparação, coleta, 

transporte, recuperação, armazenamento, acesso, apresentação e transformação da 

informação em suas mais diversas formas (voz, gráficos, texto, vídeo, imagens e outras). 

Seus principais processos são: a movimentação da informação entre humanos e humanos, 

humanos e equipamentos, equipamentos e humanos, e equipamentos e equipamentos; e a 

administração, que abrange as atividades de seleção, desenvolvimento, gestão, operação, 

manutenção e evolução dos recursos da TI, de acordo com as metas e os objetivos 

organizacionais (BOAR, 1993, p. 32). Segundo MEIRELLES (1990), a TI  é “o conjunto 

de recursos não humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da 

informação, e a maneira pela qual esses recursos são organizados em um sistema capaz de 

desempenhar um conjunto de tarefas”. 

Entretanto, em virtude de não se observam uma definição consensual única generalizada, 

principalmente, na literatura técnica da área,  neste trabalho, em especial no que tange ao 

discurso dos atores entrevistados, os termos SI, TI e informática são intercambiáveis no 

âmago da discussão do alinhamento estratégico. Mas, levando-se em conta o fenômeno 

central, o termo SI está teoricamente associado ao desenvolvimento de sistemas de 

informação técnicos, ou seja, o hardware, o software, as pessoas (segundo o 

comportamento especificado pelo sistema) e o conhecimento explicitado através das 

rotinas, incorporados em um sistema de aplicação. 

1.5 Metodologia e Resultados 

A metodologia qualitativa Grounded Theory (GLASER e STRAUSS, 1967) é um método 

de pesquisa  destinado à coleta e análise sistemática de dados, visando a construção de um 

modelo teórico. O método preconiza o uso de proposições amplas ao invés de questões ou 
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hipóteses restritas e preestabelecidas. Assim como as questões que descrevem o problema 

da tese, as questões apresentadas nas entrevistas foram abertas o suficiente para que os 

atores manifestassem percepções pessoais sobre o tema e não fossem induzidos por 

estruturas teóricas preestabelecidas. Os dados da pesquisa foram coletados através de 18 

entrevistas realizadas com membros da alta direção, alta gerência e média gerencia de cinco 

organizações hospitalares situadas no Rio de Janeiro e São Paulo. Todos os participantes da 

pesquisa desempenham papéis importantes no desenvolvimento da TI em suas 

organizações. Foram entrevistados atores que atuam nos processos de negócio e de TI. As 

organizações hospitalares em que trabalham são de alta complexidade, de grande porte, 

fazem uso de tecnologia de ponta e desenvolvem projetos de TI significativos. As 

transcrições das entrevistas foram examinadas em busca de temas e padrões relevantes, que 

foram comparados, contrastados  e integrados em códigos que descrevem conceitos 

relativos ao alinhamento estratégico da TI em hospitais. Simultaneamente, foram 

desenvolvidos e atualizados os quadros teóricos para cada um dos atores.  

O modelo teórico resultante da análise sistemática e concomitante à codificação aberta, 

axial e seletiva, evidencia que o alinhamento estratégico da TI nos hospitais manifesta-se 

no domínio interno, através da integração funcional da TI com os processos produtivos, 

sendo pouco influenciado pelas questões estratégicas e competitivas do ambiente em que o 

hospital atua. O fenômeno principal do alinhamento é o desenvolvimento de SI através da 

aquisição e desenvolvimento de sistemas técnicos destinados à prática clínica e sua gestão 

integrada.  

A questão central do fenômeno evidenciado situa-se no domínio caracterizado pela conexão 

das propriedades intrínsecas do hospital e dos SI a saber: a complexidade do hospital e a 

necessidade de informação. Ensejando como processo essencial do fenômeno o 

desenvolvimento cognitivo.  

Os conceitos manifestados sugerem as áreas críticas que circunscrevem o desenvolvimento 

cognitivo sobre as necessidades de informação do hospital: o comportamento das pessoas 

diante dos objetivos organizacionais e do SI; e o ajuste mútuo entre os processos 

organizacionais e os processos incorporados pelo SI. 
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A gestão das áreas críticas requer a intervenção segundo abordagens planejadas de 

mudança organizacional, aprendizagem e patrocínio, e a consideração adequada dos 

principais conceitos contextuais: a complexidade dos processos produtivos e de gestão do 

hospital; os fatores socioculturais; e as proposições que descrevem a iniciativa de adoção de 

um sistema integrado de gestão oferecido pelo mercado. 

1.6 Organização do Documento 

O Capítulo 2 – Fundamentação Teórica, a base teórica descreve o mercado onde os serviços 

de saúde médico-hospitalares estão inseridos, caracterizando a estrutura do setor, sua 

importância econômica e as condições ambientais. Também, caracteriza-se as organizações 

hospitalares segundo as características de seu processo produtivo e do uso da TI. 

Apresenta-se a evolução da base teórica do alinhamento estratégico, o modelo teórico de 

alinhamento estratégico que embasa os termos-chave e estudos conduzidos sobre o tema. A 

base teórica visa a apresentação dos assuntos pertinentes e relevantes sobre os elementos 

implicados no estudo. 

Capítulo 3 – A Metodologia de Pesquisa, discute a aplicação de metodologia qualitativa, 

em especial, a Grounded Theory na área de SI. Aprofunda e descreve os conceitos e 

processos da metodologia de pesquisa adotada. Apresenta a postura epistemológica do 

estudo, o projeto de pesquisa, as etapas realizadas, a entidade de pesquisa, os instrumentos 

utilizados e a descrição operacional da análise dos dados. 

Capítulo 4 – Análise dos Dados, descreve as categorias que fundamentam o modelo teórico 

desta pesquisa. Apresenta a categorização dos conceitos em termos de propriedades e 

dimensões. Identifica o modelo paradigmático resultante da codificação axial e a categoria 

central originada pela codificação seletiva. 

Capítulo 5 – A Integração Funcional da TI, descreve e discute o fenômeno central 

evidenciado pela análise dos dados. Descreve os inter-relacionamentos entre a categoria 

central e as categorias que compõem as condições e as conseqüências da Integração 

Funcional da TI. Confronta os conceitos que estão por trás das categorias com a literatura 
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disponível, expondo proposições do pesquisador. Analisa o discurso dos atores no contexto 

do modelo teórico resultante. 

Capítulo 6 – Conclusão, Recomendações e Limitações – apresenta as considerações finais 

do estudo, evidenciando os principais conceitos e áreas criticas do alinhamento estratégico 

da TI em hospitais. Sugere recomendações teóricas e práticas, e evidencia as limitações do 

estudo. 
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2. Fundamentação Teórica 

2.1 O Setor de Serviços Médico-hospitalares 

As organizações médico-hospitalares, no Brasil, encontram-se inseridas em um sistema de 

saúde cujas políticas estruturais são: um processo de mudança cultural e de afirmação da 

cidadania, em que a saúde é valor permanente e qualificador da vida; a consolidação de um 

sistema público nacional, em que as três esferas de governo atuem de modo complementar 

e harmônico, dispondo dos instrumentos de poder necessários; a organização e a 

regulamentação de um sistema assistencial privado, com objetivos solidários aos preceitos 

de assistência universal, integral e eqüitativa; o funcionamento competitivo dos subsistemas 

público e privado, estimulador da qualificação com redução de gastos; a adoção de modelos 

técnico-operacionais inovadores, que visem a atenção integral, personalizada, 

ambientalizada e de alcance coletivo; a implantação de um sistema de acompanhamento, 

controle e avaliação, que permita reduzir gastos supérfluos; a introdução de práticas de 

gestão descentralizada e desconcentradora, que evitem processos cumulativos ineficazes e 

injustos (OPAS, 1998, p.31).  

Segundo a propriedade, manutenção e controle, os hospitais podem ser governamentais ou 

privados. Os governamentais podem estar ligados às três esferas de governos através das 

estruturas de saúde, das forças armadas, das universidades ou do funcionalismo público. 

Sendo os hospitais privados classificados em sem fins lucrativos ou com fins lucrativos.  
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A estrutura do sistema de serviços de saúde é constituída por uma rede complexa de 

provedores e financiadores públicos e privados. O sistema público de acesso universal,  

prestado através de unidades próprias ou contratadas, chega a 75% da população. Na área 

hospitalar, o sistema se baseia, predominantemente, no reembolso público dos serviços 

prestados por entidades privadas. O sistema de assistência suplementar à saúde, privado, 

com e sem fins lucrativos, responde pelo atendimento de cerca de 25% da população e está 

dividido em: assistência médica privada, que representa menos de 1% do mercado de 

serviços privados; medicina de grupo, modalidade de pré-pagamento, representando 47%;  

cooperativa médica, modalidade de pré-pagamento representando 25%; planos de saúde de 

empresas, que compreendem uma combinação de serviços de autogestão e compra de 

serviços, em distintas modalidades, representando 20% do mercado; seguro-saúde,  

modalidade de cobertura por indenização ao segurado ou a terceiros, que representa 8% do 

mercado (OPAS, 1998). Existem cerca de 700 planos de saúde, sendo que 60% desses 

planos possuem menos de 10.000 associados e apenas 2% tem mais de 200.000 associados. 

O sistema de assistência suplementar à saúde dobrou de tamanho de 1988 a 1998 e tende a 

continuar a crescer (FERREIRA, 2000, p.13). 

Em termos de recursos, os hospitais respondem por 16% dos estabelecimentos do sistema, 

o que representa cerca de 7.800 unidades, sendo 5.200 hospitais/27.800 leitos privados e  

2.600 hospitais/11.100 leitos públicos. Cerca de 75% dos hospitais possuem menos de 70 

leitos e apenas 10% possui mais de 150 leitos. A relação leitos por 1.000 habitantes é 2,9,  

enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza uma relação mínima de 3 

leitos por 1.000 habitantes. A distribuição de leitos apresenta distorções regionais, 

concentrando os recursos em capitais da região sul e sudeste, mas é importante observar a 

tendência de diminuição na oferta de leitos, uma tendência mundial. Em São Paulo, a 

redução foi de 4,1 para 2,9 leitos por 1.000 habitantes (LEAL, 2000). A distribuição dos 

equipamentos tecnológicos demonstra uma alta concentração nos hospitais privados que 

respondem por 90% dos equipamento (ressonância magnética, tomógrafos, ultra-som 

doppler, raio X para densidade óssea, mamógrafos com comando e com estereotaxia). O 

setor público responde pelo atendimento a 75% da população, que só tem acesso a 52% do 
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total de equipamentos, incluindo os equipamentos contratados através da rede privada 

(OPAS, 2001). 

Em 1996, o gasto nacional com saúde, considerado o dispêndio público e privado, 

correspondeu a 54 bilhões de reais (em valores de dezembro de 99), equivalente a 5,1% do 

Produto Interno Bruto (PIB), com um valor per capita de R$ 352,59. O setor público 

participou com 62,6% ou 3,2% do PIB, e a assistência médica suplementar com 29,4% ou 

1,5% do PIB. Entretanto, nota-se que o montante investido pelo setor público oscilou 

bastante no período de 1993 a 2000 (respectivamente, 2,11%; 2,15%; 2,31%; 1,85%; 

1,14%; 1,94%; 2,06%; 3,3%) (OPAS, 2001). 

Os gastos com TI no setor médico-hospitalar não estão disponíveis. Sabe-se que “a maior 

parte das unidades hospitalares integrantes da rede SUS possuem algum tipo de sistema 

computadorizado para sua gerência clínica e administrativa, utilizando-os de maneiras 

distintas segundo suas especialidades e nível de complexidade” (OPAS, 2001). O custo 

anual  por teclado (CAPT) para o setor saúde é de 7.100 US$, sendo um dos menores do 

setor de serviços (PESQUISA, 2002). 

Fator Ambiente 

 Estável Perturbado Turbulento 

Inovação Gradual Disciplinada Rápida 

Demanda Estabilizada ou 
Previsível 

Flutua em grande 
intervalos (anos) 

Flutuações inesperadas 
e imprevisíveis 

Concorrência 

Sempre os mesmo 
competidores. 

Poucas alterações, 
raras entradas ou 
saídas. Pouca 
ameaças de 
substitutos. 

Alterações inesperadas 
no mercado. Entrada de 
competidores, 
mudanças nos padrões 
de competitividade. 
Grande ameaça de 
substitutos. 

Políticas 
Governamentais Fixas,  

estabelecidas 
Alterações 
previsíveis. 

Em desenvolvimento, 
introdução de novas 
políticas. Diversidade 
de políticas. 

Quadro 1 – Fatores Ambientais de um Setor Produtivo 
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A análise do Quadro 1 sugere que o ambiente dos serviços médico-hospitalares que 

utilizam tecnologia de ponta caracteriza-se como turbulento em termos de inovação 

tecnológica, demanda e políticas governamentais e, ainda, em relação à concorrência, 

variando de estável, para os hospitais universitários e centros de referência públicos, a 

perturbado para os privados.  

2.2 Característica do Uso da TI no Setor Médico-hospitalar 

Segundo o Ministério da Saúde, “o hospital é parte integrante de uma organização médica e 

social, cuja função básica consiste em proporcionar à população Assistência Médica 

Sanitária completa, tanto curativa como preventiva, sob quaisquer regimes de atendimento, 

inclusive o domiciliar, cujos serviços externos irradiam até o âmbito familiar, constituindo-

se também, em centro de educação, capacitação de Recursos Humanos e de pesquisa, bem 

como de encaminhamento de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e orientar os 

estabelecimentos de saúde a ele vinculados tecnicamente” (FARHAT, 1999). 

O hospital contemporâneo começou a ser esboçado a partir da revolução industrial quando 

o trabalho em saúde passa a orientar-se no sentido de: controlar a doença em escala social 

ampla e efetiva; recuperar a força de trabalho civil e militar e ampliar os direitos das classes 

subalternas. Atualmente, o hospital é uma instituição onde atividades intelectuais são 

mescladas com ciência e tecnologia, elementos sociais, culturais e educacionais, resultando 

em procedimentos utilizadas por seres humanos em seres humanos (BITTAR, 1997).  

Segundo MEDICI (2001), o mercado de serviços médico-hospitalares tem sido pressionado 

por uma série de desafios: 

! A atenção primária como prática associada ao conceito de democratização da saúde; 

! As técnicas de prevenção que ganham força como instrumento para prolongar a vida e 

reduzir custos dos sistema de saúde; 

! O crescimento da atenção médica baseada no conceito de seguro, mudando as práticas 

das instituições que administram planos de saúde e submetendo a atenção médica a 
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rotinas, procedimentos e práticas padronizadas, bem como a controles externos, com a 

perspectiva de resultados mais custos efetivos; 

! O aumento do conhecimento e de regulação do setor, estabelecendo-se um vínculo entre 

saúde, ambiente, trabalho, alimentação e transporte; 

! A multidisciplinariedade crescente da atenção à saúde; 

! O crescimento dos mecanismos de defesa do consumidor e do aparato judicial contra 

práticas que antes eram inquestionáveis, por serem monopólio do saber da profissão 

médica, as quais nunca eram postas em cheque. 

Além das pressões específicas que configuram seu mercado, os hospitais possuem 

peculiaridades que são perfeitamente compreendidas a partir da análise de seu produto e 

processo de produção. O serviço de saúde é o mais intangível de todos, o paciente quando 

procura o hospital, na maior parte das vezes não o faz por vontade própria, não pode avaliar 

suas necessidades, não é capaz de avaliar a qualidade do serviço antes da aquisição, não é 

responsável pelas decisões relativas ao tratamento e, na grande maioria dos casos, não é 

responsável pelo pagamento dos serviços. A alta variabilidade dos sistemas fisiológico e 

psicológico individuais dificulta o controle dos processos e resultados de cada atendimento. 

O envolvimento de uma equipe multidisciplinar dificulta o atendimento a padrões 

preestabelecidos. A imprevisibilidade da demanda é mais crítica do que em outros serviços, 

podendo incorrer em excesso ou falta de capacidade. Segundo SHORTELL e KALUZNY 

(1988), citados por FARHAT (1999), os hospitais caracterizam-se por: 

! a definição e mensuração dos resultados são difíceis; 

! o trabalho desenvolvido é tido como extremamente variável e mais complexo do que 

em outras organizações; 

! a maior parte do trabalho é de natureza emergencial; 

! o trabalho dá pouca margem de ambigüidade e erros; 
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! as atividades são altamente interdependentes, sendo necessário um alto grau de 

integração entre os diversos grupos profissionais; 

! o trabalho requer um alto nível de especialização; 

! boa parte dos membros da organização é extremamente profissionalizada, e eles são 

mais leais à profissão que à organização; 

! existe pouco controle organizacional ou gerencial efetivo sobre o grupo mais 

responsável pelo trabalho, os médicos; 

! existe dupla linha de autoridade o que gera problemas de coordenação e 

responsabilidade. 

Tal quantidade de fatores particulares associada à valorização da saúde como um bem 

extremo, implica em um contrato social que diferencia o setor saúde dos outros setores de 

serviços. Porém, tal qual outras organizações, os hospitais estão submetidos aos princípios 

básicos de negócio para sobreviverem. Essa situação resulta na tensão entre cumprir seus 

objetivos dentro de um contexto bastante particular e atender os requisitos de conservação 

de recursos ou de obtenção de lucro. Nesse sentido, a TI pode cumprir um papel 

fundamental, pois os SI são sem dúvida a melhor forma de administrar a relação custo-

efetividade da produção de serviços médico-hospitalares. 

O tipo de processo de produção utilizado por uma organização configura seus fluxos de 

informação e modelos de processo decisório. Estes dois elementos dão forma aos tipos de 

SI que uma organização pode utilizar. Conforme COEIRA (1997, p.49) apresenta, nos 

hospitais: “There is a continuum of possible formalisation of information systems. Formal 

and informal models combine together to cover the total modelling needs of a given 

problem. The degree of formalisation depends on the type of problem being addressed” 

O modelo proposto por PERROW (1970), citado por OZBOLT (1999), classifica o 

processo de trabalho de uma organização como sendo duas dimensões. A primeira avalia o 

grau de variabilidade dos problemas que os membros da organização devem responder. A 
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segundo descreve a natureza do comportamento de seus membros quando buscam soluções 

para os problemas. 

 Comportamento na solução 
de problemas Tipo de problema 

 Problemas uniformes, poucas 
exceções 

Problemas diversos, muitas 
exceções 

Não analisável, criativo, 
intuitivo, utiliza julgamento e 
a experiência 

Artesanal Não-rotineira 

Analisável, estruturado, 
lógico, utiliza regras e 
protocolo 

Rotineira Engenharia 

 

Quadro 2 –  Modelo de Tecnologia Organizacional 

FONTE: OZBOLT, 1999, p. 369. 

O cruzamento das dimensões natureza do problema e processo decisório resulta em quatro 

tipos de tecnologia organizacional: artesanal, rotineira, não-rotineira, engenharia. A 

consecução dos objetivos organizacionais é facilitada com a adoção de estilos de gestão e 

de modelos de decisão compatíveis com o tipo de tecnologia que a organização utiliza. 

O hospitais enquadram-se em um modelo misto que envolve os quatros tipos de tecnologia 

organizacional. Os procedimentos cirúrgicos podem ser classificados como artesanais; os 

médicos procuram obter o melhor resultado possível de acordo com os insumos disponíveis 

e características individuais dos pacientes, fazendo uso de conhecimentos científicos, mas 

também de sua criatividade e intuição. O modelo artesanal é marcado pela autonomia do 

médico, que dá ordens aos médico assistentes e outros profissionais clínicos. O fluxo de 

informação baseia-se nas ordens e questionamentos emanados do médico responsável pela 

cirurgia. O SI compatível com o “hospital artesanal” garante autonomia ao médico, e 

suporta a comunicação de ordens e relatos de resultados. No apoio à decisão, o SI deve 

fornecer as informações requisitadas pelo médico de acordo como ele achar relevante para 

tomar uma decisão. 
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O desejo de oferecer serviços individualizados de qualidade e baixo preço está levando os 

hospitais a pensarem cada vez mais na adoção de melhores práticas através de protocolos 

gerenciados, procedimentos padronizados por agravo e outras iniciativas baseadas em 

evidências e valores previamente estabelecidos. Todos esses esforços visam tornar os 

serviços do hospital o mais uniforme e previsível possível, permitindo o planejamento 

sistemático dos procedimentos hospitalares. No entanto, a padronização dos procedimentos 

ou qualquer outro tipo de iniciativa nesse sentido depende de conhecimento profundo e 

preciso do que deve ser feito com cada paciente (RODRIGUES, 2000). O hospital apoiado 

em atividade rotineiras  beneficia-se de um modelo de gestão burocrático e hierarquizado e 

de SI voltados para o acesso de políticas, protocolos e práticas padronizadas, rotinas e 

lembretes, bem como para a construção da base de conhecimento que irá suportar o 

desenvolvimento das melhores práticas. 

Quando um paciente necessita de procedimentos diferentes dos padrões implícitos ou 

explícitos, os médicos calculam os custos dos procedimentos para acomodar as 

necessidades individuais do paciente. Assim, os médicos desempenham suas atividades de 

forma rotineira quando é possível e adaptam os modelos e lógicas existentes quando 

acreditam que os resultados podem ser melhorados. A criação de modelos baseados em 

premissas lógicas caracteriza a engenharia. O modelo de gestão da engenharia apoia-se no 

fluxo de informação através do processo de atenção e dos níveis hierárquicos para 

solucionar problemas. O SI deve, neste caso, apoiar a decisão com o acesso à literatura 

científica e a base de dados de registros clínicos de paciente. 

No caso de um paciente não poder ser tratado com as rotinas padronizadas ou com 

adaptações, será necessário buscar uma solução específica através de pesquisa e do 

desenvolvimento de novos diagnósticos e tratamentos. Em tese, no modelo não-rotineiro o 

hospital oferece todos os recursos científicos e humanitários disponíveis na solução de um 

problema único. A gestão do modelo não-rotineiro é apoiada na consulta aos pares e no 

aconselhamento com centros de excelência. Além da comunicação, os SI suportam um 

modelo de decisão baseado em banco de dados e de conhecimento e em ferramentas de 

pesquisa e sistemas de apoio à decisão. 
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O modelo misto de tecnologia organizacional preconizado para hospitais de alta 

complexidade deixa claro que esse tipo de organização fundamenta-se no uso de 

trabalhadores do conhecimento e de estruturas administrativas flexíveis, que acomodam a 

necessidade dos profissionais de variar as rotinas, solucionar os problemas e serem 

criativos no atendimento das demandas clínicas e administrativas. Nesse sentido, a TI pode 

contribui no desenvolvimento de SI que suportem: a comunicação operacional básica, 

através de prescrições e relatórios de acompanhamento das condições do paciente; 

consultas abertas específicas para um determinado caso; relatórios de resultados 

operacionais e gerenciais; a troca de mensagens vertical e horizontal; a consulta a 

especialistas e centros de referência. No suporte à decisão, os SI podem oferecer acesso à 

base de registro clínico, base de protocolos e melhores práticas, banco de dados 

bibliográficos e  bases de conhecimento e ferramentas de apoio à decisão. 

Em linhas gerais, os fluxos de informação e os modelos decisórios empregados nos 

hospitais caracterizam os SI em três níveis da prática clínica: diagnóstico e tratamento dos 

pacientes;  aprendizagem através do conjunto de pacientes; organização e gestão da prática 

clínica (AARTS, 1998). A ênfase especial deve ser dada ao nível de SI que trata o nível de 

aprendizagem, já que essa é uma tendência cada vez mais evidente para o setor. Outro 

ponto evidenciado pela perspectiva, e corroborado por KEEN (1997), está na organização 

da proposição lógica dos objetivos que orientam a TI. Primeiro deve-se ajustar as pessoas 

(conhecimento) para depois pensar na informação, ou seja, no centro do processo estão o 

médico e o paciente e todos os recursos devem ser direcionados no sentido de contribuir 

com a capacidade intelectual e prática do médico na atenção ao paciente. Assim, os SI 

devem incorporar mecanismos voltados para o processo de diagnóstico, informando que 

dados questionar, exames solicitar e procedimentos realizar, sugerindo os valores relativos 

associados aos riscos e custos financeiros. Os SI favorecem a qualidade da decisão quando 

fornecem dados acurados e conhecimento pertinente, de forma apropriada ao processo 

decisório clínico (SHORTLIFFE, 1990, p. 468).  Esta postura naturalmente irá contribuir 

no desenvolvimento das bases de conhecimento do segundo nível. Os requisitos 

administrativos e organizacionais devem ser originados tendo como premissas o foco no 

atendimento e o desenvolvimento de conhecimento. Os SI desenvolvidos apenas sob o 
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aspecto dos requisitos da administração e organização da prática clínica não são valorizados 

e costumam ser percebidos como um tipo de intervenção desnecessária no momento de 

atenção. Soma-se ainda o fato que, na maioria das vezes, os dados originados nessa 

abordagem não são adequados à construção das bases de conhecimento necessárias para 

apoiar o trabalhador do conhecimento, requerendo quase sempre amplos esforços e recursos 

onerosos para a preparação, limpeza e recodificação dos dados, podendo inviabilizar a 

construção das bases de conhecimento. A abordagem proposta por KEEN (1997) preconiza 

uma abordagem cujo conhecimento deve viabilizar a prática clínica, a informação viabilizar 

o conhecimento, e os dados suportarem a informação, sob pena da construção de SI onde os 

dados inviabilizam a informação, limitam o conhecimento e restringem a prática clínica. 

Entretanto, as características do uso da TI não podem ser percebidas apenas através da 

perspectiva interna dos processos de produção da organização. É preciso avaliar os 

objetivos estratégicos, ou seja, aqueles que configuram a orientação de seu relacionamento 

com outras organizações e seu posicionamento no mercado. 

Conforme CARVALHO (2002), uma tendência estratégica observada no setor é 

conformação de um modelo de negócio interconectado. Os hospitais que participam do 

sistema de saúde suplementar podem participar de redes de serviços de saúde que integram 

estabelecimentos em todos os níveis de complexidade do atendimento médico, favorecendo 

a atenção integral e contínua de uma população fechada. Da mesma forma, a organização 

do sistema de saúde público brasileiro prevê a interconexão dos hospitais através de uma 

rede de atenção única, independente do nível de complexidade ou da esfera pública 

administrativa. Potencialmente, os sistemas público e suplementar podem atender 

imperativos estratégicos com a adoção do modelo de sistema de saúde interconectado de 

TAPSCOTT, apresentado por CARVALHO (2002). O imperativo da interconexão fica 

claro na colocação de BITTAR (1997).  

 “A assistência à Saúde nos dias atuais deve ser prestada de maneira integral, 

mantendo-se a vinculação dos níveis primário, secundário e terciário. As ações de 

tratamento e reabilitação (física, psicossocial e ocupacional) devem estar 

interligadas e posicionadas em sequência lógica dentro do tempo e da necessidade 

exigida e desejada pela Comunidade. Cada vez mais o hospital deixa de ser o único 
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lugar a resolver problema de saúde, além de promover a saúde e prevenir a doença 

em conjunto com outras instituições.” (Bittar, 1997, p. 2) 

Afora o imperativo premente de interconexão, os principais direcionadores estratégicos da 

TI, e suas respectivas iniciativas, estão apresentados no quadro a seguir. 

Crescimento Eficiência Qualidade Gestão de ativos 
Gestão de 
relacionamento com 
cliente. 
Serviços virtuais. 

Produtividade 
 

Case management 
Recursos humanos 

Relacionamento com 
financiadores 

Automação de 
processos 

Coordenação de 
atenção contínua Gestão financeira 

Novos tipos de 
contratos de 
financiamento 

Utilização de 
recursos 

Medidas de 
resultados 

Compras e gestão de 
materiais 

Gestão do negócio Redução de 
desperdício 

Medicina baseada em 
evidência 

Gestão de 
equipamentos 

 

Quadro 3 – Direcionadores da TI para Hospitais 
FONTE: ABENDSHEIN, 2001, p.27 . 

Segundo VENKATRAMAN (1994), a exploração estratégica da TI é um processo 

evolucionário descrito por cinco estágios:  

! exploração localizada, quando a TI é usada e em atividades isoladas da organização; 

! integração interna, através da construção de uma infra-estrutura interna que integra 

tarefas, processos e funções; 

! reengenharia de processos, envolvendo a redefinição da forma como os processos 

produtivos são conduzidos; 

! reengenharia da rede de negócios, integrando clientes, fornecedores e organizações 

similares através da TI na configuração de uma cadeia de produção integrada;  

! redefinição do escopo dos negócios, quando o processo atual de produção é abandonado 

e a organização usa a TI para oferecer novos produtos e serviços. 
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Confrontando os modelos de VENKATRAMAN (1994) e de tecnologia organizacional, é 

possível perceber que o uso da TI em hospitais é complexo por natureza. Mesmo sem 

considerar os objetivos estratégicos relativos ao posicionamento competitivo, para suportar 

os objetivos de conservação de recursos ou obtenção de lucro, oferecendo um serviço 

individualizado de alta qualidade, é preciso atingir no mínimo o terceiro estágio do modelo 

de VENKATRAMAN(1994). E, se considerarmos que grande parte dos hospitais 

brasileiros de alta complexidade possuem acordos de cooperação com centros de excelência 

no exterior, sendo que alguns são centros de referência no Brasil e, ainda, que já são 

observadas iniciativas no desenvolvimento de alianças estratégicas (FERREIRA, 2000), 

pode-se sugerir que os objetivos estratégicos dos hospitais de ponta e de alta complexidade, 

no Brasil, estão, de certa forma,  situados no quarto nível do modelo. Nos EUA, 72% dos 

hospitais pertencem a sistemas ou redes de saúde (SHORTELL et al., 2000, p.9), e o 

sistema brasileiro de saúde pública, através de suas normas e leis, pressupõe uma rede de 

atenção integrada, também caracterizando a reengenharia da rede de negócio.  

É importante notar que o autor do modelo propõe o desenvolvimento evolucionário, 

sugerindo que a exploração de um estágio implica na exploração do estágio anterior. No 

entanto, conforme as evidências obtidas nesta pesquisa, os hospitais ainda enfrentam 

problemas no redesenho e integração de seus processos internos através da TI, ao mesmo 

tempo em que oferecem serviços sofisticados de Telemedicina. Estes fatos podem fazer 

com que alguns considerem a situação paradoxal ou caracterizem o não-alinhamento da TI 

por transformação excessiva (HIRSCHHEIM e SABHERWAL, 2001). Mas a análise 

cuidadosa da natureza organizacional e competitiva dos hospitais enseja que essas 

características descrevem a realidade constituída para o uso da TI no setor e não uma 

situação de exceção. Determinados tipos de hospital são obrigados a fazerem usos 

sofisticados de TI e, ao mesmo tempo, confrontam-se com problemas como a apresentação 

de contas hospitalares erradas ao cliente (LORENZI e RILEY, 1995; FRISSE, 1999). 

Dentro deste cenário, cabe questionar qual são os problemas enfrentados pelos hospitais? 

Quais são os elementos que justificam a realidade constituída? E quais os mecanismos 

disponíveis para reduzir a complexidade, aumentar a taxa de sucesso dos projetos, a 
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satisfação dos usuários e os resultados favoráveis do uso da TI nos serviços médico-

hospitalares?  

Grande parte das respostas a estas questões requer uma análise melhor da prática clínica e 

de sua gestão, sendo quase unanimidade a justificativa da realidade por meio de causas 

organizacionais (sociais, políticas, comportamentais, econômicas e culturais) não 

relacionadas à TI. O entendimento dos fatores que influenciam o uso da TI em hospitais é 

contingente, não existem fórmulas, modelos ou prescrições que sirvam a todos os hospitais. 

As soluções são complexas e resultam de uma análise multidimensional de todas as causas 

organizacionais. 

Ao mesmo tempo a deficiência de gerência profissional também é muito relatada para 

hospitais (EASTMAN e FULOP, 1997), levando a supor que, além das dificuldades 

inerentes ao setor, a gestão da TI, assim como a gestão de outros recursos do hospital, é 

prejudicada pela falta de habilidade e capacitação dos gerentes hospitalares. Assim, o setor 

pode valer-se também de uma abordagem técnica tradicional no planejamento e gestão de 

recursos de TI. 

No entanto, sugere-se que, parafraseando FRISSE (1999), o objetivo dos SI em hospitais 

não é criar a desordem, e sim mantê-la. 

2.3 O Alinhamento Estratégico da TI 

A constatação de que a TI poderia interferir nas estruturas e processos da organização 

(DRUCKER, 1997, 1998), naturalmente iniciou a reflexão sobre como a TI seria 

incorporada aos recursos organizacionais e, conseqüentemente, como esse novo recurso 

deveria ser ajustado às necessidades e objetivos das organizações. O modelo de equilíbrio 

mútuo e dinâmico entre os elementos essenciais das organizações, apresentado por 

LEAVITT (1965), pode ser considerado como o primeiro resultado dessa reflexão, pois 

acrescenta a TI ao modelo de CHANDLER (1962). O modelo de LEAVITT serviu como 

peça fundamental para a elaboração de outros modelos que visavam contemplar tanto os 

novos imperativos do ambiente de negócio como os novos usos da TI, mas mantiveram, de 
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forma relevante, a dependência de um ajuste recíproco entre os elementos essenciais. Por 

exemplo, o modelo de cinco elementos organizacionais apresentado por MEIRELLES 

(1994, p.480) contempla os fatores culturais, e ressalta a importância estratégica do 

equilíbrio mútuo e dinâmico dos elementos. 

 

Figura 1 – Modelo de Equilíbrio entre a Estratégia Empresarial e a TI 

FONTE: MEIRELLES, 1994, p. 480. 

Embora a necessidade de ajustar a TI às organizações, e vice-versa, tenha sido identificada 

e acolhida há algumas décadas, os métodos para tanto começaram a surgir no final de 

década de 70 (KING, 1978; ROCKART, 1979). A primeira abordagem  para o ajuste entre 

a TI e os objetivos do negócio foi o planejamento estratégico de sistema de informação que, 

atualmente, é definido como o processo de identificação do conjunto de soluções 

computacionais que irá assistir às organizações na execução de seus planos de negócio e na 



28 

 

consecução dos objetivos organizacionais (LEDERER, SETHI, 1996). Cabe ressaltar, que 

na época em que surgiram, os métodos de planejamento estratégico de sistemas de 

informação voltavam-se para os aspectos internos do negócio e adotavam uma visão de 

estratégia como elemento planificador. 

Tomando-se a perspectiva do planejamento estratégico de SI como base, o alinhamento 

estratégico da TI é um dos objetivos do processo (LEDERER, SETHI, 1996), sendo os 

outros: identificar aplicações estratégicas; melhorar a comunicação entre a TI e usuários; 

aumentar a visibilidade da TI na organização; alocar os recurso de TI; desenvolver uma 

arquitetura de informação; aumentar o comprometimento da alta direção com a TI; 

identificar aplicações com melhor retorno do investimento; prever a necessidade de 

recursos; desenvolver vantagem competitiva através da TI. O processo de planejamento 

estratégico de sistema de informação contém uma série de métodos, práticas e linhas de 

ação que visam, dentre outras coisas, desenvolver planos de TI que sejam congruentes com 

os planos de negócio, estratégias de negócio ou objetivos de negócio da organização 

(REICH e BENBASAT, 1996). Entretanto, dois pontos importantes devem ser observados 

na caracterização do alinhamento estratégico da TI sob a óptica do planejamento estratégico 

de SI. Primeiro cabe observar que o desenvolvimento de plano estratégico de SI, 

normalmente, não contempla, de forma adequada, as mudanças e o reequilíbrio de outros 

elementos organizacionais como, por exemplo, as pessoas ou os processos organizacionais. 

O segundo ponto está relacionado ao próprio processo de planejamento estratégico, seja de 

negócio ou de TI, e caracteriza-se pelo distanciamento que existe entre as atividades de 

pensar e de executar o planejamento (MINTZBERG, 1994) e, por conseguinte, na 

constatação que não existe uma relação inequívoca entre a qualidade do conteúdo de um 

plano e o sucesso de sua implementação (DIXON, 1999). Desta forma, supõe-se que a 

caracterização do alinhamento estratégico da TI à luz do planejamento estratégico de SI é 

incompleta, pois não fornece um quadro estrutural suficiente para o desenvolvimento de 

todos os processos necessários ao ajuste da TI às necessidades e aos objetivos da 

organização. 

A partir da década de 80, o surgimento de novos imperativos no mundo dos negócios, a  

evolução do uso da TI e a consolidação do conceito de estratégias competitivas (PORTER, 
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1991) elevou a TI ao status de recurso estratégico e transformador dos negócios 

(MCFARLAN, 1984; PORTER e MILLAR, 1985), e ressaltou a importância da elaboração 

de mecanismos de ligação entre a TI e as estratégias de negócio. E, é importante observar, 

que a partir desse momento, a TI passa a ser considerada estratégica, não só como um 

recurso crítico, que requer um plano específico para sua gestão de acordo com os objetivos 

da organização, mas também como um elemento capaz de redefinir favoravelmente os 

objetivos de negócio das organizações. O papel transformador da TI, principalmente, no 

que tange à modificação das fronteiras da organização (VENKATRAMAN, 1994), impõe 

um nova restrição à capacidade dos mecanismos tradicionais do planejamento estratégico 

do sistema de informação de funcionar como o contexto único de ajuste pleno da TI às 

necessidades das organizações. A nova realidade exige que as organizações desenvolvam 

um contexto em que o negócio possa ser ajustado às oportunidades oferecidas pela TI. 

No início dos anos 90, os trabalhos de HENDERSON e THOMAS (1992) e HENDERSON 

e VENKATRAMAN (1993) apresentaram um quadro teórico para a gestão estratégica da 

TI e descreveram o fenômeno do alinhamento estratégico de TI. O quadro proposto 

apreende todos os elementos organizacionais que articulam-se na elaboração da estratégia 

de negócio e de TI, bem como aqueles elementos organizacionais envolvidos na 

implementação da estratégia, de negócio e de TI. Através de um quadro estrutural 

completo, os autores descrevem a dinâmica dos processos de ajuste e integração mútuos 

entre a TI e o negócio. Este trabalho adota a definição de alinhamento estratégico segundo a 

perspectiva do Modelo de Alinhamento Estratégico de HENDERSON e 

VENKATRAMAN. 

O quadro 4 resume a evolução do conteúdo planejamento estratégico de SI, permitindo 

alcançar o significado de alinhamento estratégico proposto por HENDERSON e 

VENKATRAMAN e adotado pela pesquisa. 
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 Fase I 

Controle de 
Recursos 

Fase II 

Arquitetura de SI 

Fase III 

Alinhamento 
Estratégico 

Perspectiva 
administrativa 

Funcional Negócio Rede de negócios 

Resultado do 
planejamento 

Portfolio de 
produtos/serviços 

Arquitetura  Ajuste estratégico 
interno e externo 

Benefícios Eficiência através da 
automação 

Flexibilidade/agilida
de de 
produtos/serviços 

Acompanhamento 
dinâmico do mercado

Gestão de valor Gestão de projetos Aplicação de 
políticas 

Viabilização da 
estratégia 

Evolução dos SI em 
saúde 

Foco financeiro 

Pouco sistemas 
clínicos 

Desenvolvimento 
interno 

Sistemas 
compartilhados 

Processamento de 
Transações 

 

Foco financeiro 

Início das funções 
clínicas 

Sistemas stand alone 

Sistemas distribuídos 

Sistemas de 
informação gerencias

Foco clínico 

Sistemas integrados 

Sistemas de 
informação executivo

Sistemas de apoio à 
decisão 

Planejamento 
corporativo de SI 

Automação de 
escritório 

Serviços Virtuais 

Modelo de 
alinhamento 

KING (1978) KEEN (1991,1993) HENDERSON e 
VENKATRAMAN 
(1993) 

 

Quadro 4 – Evolução do Alinhamento Estratégico da TI 

FONTE: Adaptação HENDERSON et al. (1996, p. 24)  e JOHNS (1996, p. 55) 
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O planejamento de SI em sua primeira fase estava voltado para a automação de processos. 

O processo de planejamento de SI tinha como função principal desenvolver soluções para o 

controle de recursos funcionais. As decisões, políticas e recomendações dos planos eram 

orientadas para o desenvolvimento das aplicações, dos insumos e dos prazos requeridos. O 

modelo funcional do negócio era utilizado para embasar as decisões do planejamento. O 

produto final obtido era um conjunto de sistemas funcionais. 

Na fase caracterizada como Arquitetura de SI, o planejamento de SI amplia seu escopo, o 

contexto do planejamento estratégico passa a ser a corporação, o negócio como um todo e 

preocupação principal passa a ser a integração funcional da organização. Além dos projetos 

de sistemas, o planejamento de SI é utilizado para criar uma arquitetura de TI que suporte 

um conjunto de aplicações que, na maioria da vezes, promove a integração funcional na 

organização. O processo decisório do planejamento extrapola as questões de projeto e passa 

a compreender as decisões referentes ao desenvolvimento de arquitetura e princípios 

tecnológicos. A estratégia de SI fornece uma visão organizacional da TI. Essa fase 

caracteriza a manifestação do conceito de ligação entre a estratégia de TI e de negócio 

(PORTER e MILLAR, 1985). 

Na fase do alinhamento estratégico a TI é reconhecida como uma forma de 

desenvolvimento da capacidade competitiva das organizações. A abordagem da integração 

funcional interna na construção de um processo corporativo de produção deixa de ser 

suficiente para suportar as novas pressões competitivas impostas pelo mercado. A visão de 

que o processo de desenvolvimento e adição de valor ultrapassa a cadeia de produção da 

própria organização passa a requerer a interação eficiente com as cadeias dos clientes, 

fornecedores e concorrentes e descreve um novo contexto para o planejamento de TI. A 

estratégia de TI amplia seu escopo para suportar rede de negócios interorganizacionais.  O 

plano de TI envolve o desenvolvimento de novas habilidades organizacionais como 

compartilhar a mesma infra-estrutura de TI com concorrentes. Conceitos como redesenho 

de processos e reestruturação radical orientam os planos de TI. Neste momento, a TI passa 

a influenciar e é influenciada fortemente pela estratégia de negócio. O plano de TI deve ser 

dinâmico em razão não só da rapidez de resposta exigida pelas mudanças externas, mas 

também pela necessidade de otimização contínua de seus processos internos. Nesse 
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contexto, a TI acentua sua importância como recursos críticos e perspectiva diretiva dos 

negócios, que requer dos gerentes de negócio e da alta direção conforto intelectual nas 

decisões que envolvem a definição do papel da TI na organização. Ou seja, é preciso que a 

direção da organização decida sobre qual será a posição competitiva da TI de sua 

organização no mercado de soluções e quais serão os produtos e serviços baseados em TI 

que a organização passará a explorar na consecução de seus objetivos de negócio (ROSS e 

WEILL, 2002). 

A análise do quadro que descreve a  evolução do planejamento estratégico deixa claro que 

alinhamento estratégico de TI é o resultado do desenvolvimento de uma estrutura e de 

processos, de TI e organizacionais, de acordo com o tipo de estratégia planejada ou 

emergente adotada pela organização. E que o conteúdo do planejamento estratégico de TI 

deve ser consistente  como o tipo de estratégia.  

No entanto, a evolução descrita enseja algumas reflexões. Considerando-se a etapa de 

pensar o alinhamento, é importante notar que a alteração da estratégia pode exigir a 

alteração do conteúdo do planejamento estratégico de TI, já a simples alteração do 

conteúdo do planejamento estratégico de TI não é capaz de alterar a estratégia da empresa, 

assim, decorre a questão sobre como se dá a transformação dos negócios através da TI. 

Outro ponto centra-se na dimensão da execução do planejamento e levanta a questão sobre 

a definição dos componentes da estrutura e dos processos de TI e organizacionais, que 

devem ser considerados para colocar em prática um plano alinhado. 

2.4 O Modelo de Alinhamento Estratégico da TI Segundo HENDERSON e 

VENKATRAMAN 

O modelo de alinhamento estratégico de TI proposto por HENDERSON e 

VENKATRAMAN constitui uma resposta para as questões levantadas, já que, além das 

estruturas e processos essenciais ao alinhamento, também descreve a dinâmica dos inter-

relacionamentos entre a TI e o negócio, no nível estratégico ou externo, permitindo 

explorar como a alteração da estratégia de negócio influencia o conteúdo do planejamento 
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de TI e vice-versa. No nível funcional ou interno permite explorar como as estruturas e 

processos, de TI e negócio, são ajustados para suportar o conteúdo estratégico dos planos 

desenvolvidos. 

2.4.1 O Modelo de Alinhamento Estratégico da TI 

A ligação entre as estratégias de TI e de negócio, denominada integração estratégica, é  

indispensável para que os investimentos em TI possam se transformar em valor para a 

organização, no entanto, não é suficiente. Ajustar a tecnologia, a estrutura, os processos e 

as habilidades e competências das pessoas também é crítico para o sucesso dos 

investimentos (HENDERSON et al., 1996). O modelo de alinhamento estratégico compõe 

um quadro através do qual esses assuntos podem ser explorados. No artigo Aligning 

Business and Technology Domains: Strategic Planning in Hospitals, HENDERSON e 

THOMAS (1992, p. 72) ressaltam a importância do modelo como mecanismo de reflexão 

sobre as implicações do uso de TI nos componentes organizacionais: 

“Information technology (IT) has emerged as a critical component in the business strategies 

of hospitals (Goldsmith, 1989; Rockart and Scott Morton, 1984). Indeed, interest and 

investment in IT have grown at an accelerated pace in the health care sector over the last 

five years. This rapid growth has left in its wake a gap between the decision to invest in IT 

and the realization of benefits (Ball and Boyle, 1990). The gap highlights the risk facing 

hospitals that are using IT to iniciate new strategies and transform their business processes. 

Given this risk, it is not surprising that the need for effective strategic IT management is 

viewed as critical by hospital managers and researchers alike.  

While frameworks that depict alternative IT investments abound, few offer insights to the 

implications these investments have on management roles, organizational processes, or 

control system. Toward that end, we developed a Strategic Alignment Model using two 

fundamental dimension: strategic fit, which refers to the requirements of integrating 

strategy formulation and implementation, and strategic integration, which refers to the 

requirement of integrating IT with the business strategy and other line and functional areas 

of the hospital. These two dimensions are defined by four domains- business strategy, IT 

strategy, organizational infraestructure, and IT infraestructure.“ 
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Figura 2 - O Modelo de Alinhamento Estratégico da TI 

FONTE: HENDERSON et al. (1996, p. 26) 

O modelo caracteriza-se pelo acréscimo da dimensão TI ao contexto tradicional de 

planejamento estratégico que aborda os domínios externo e interno do negócio. O cenário 

do alinhamento é composto por quatro domínios: estratégia de negócio, infra-estrutura e 

processos organizacionais, estratégia de TI, infra-estrutura e processos de TI.  

A estratégia de negócio, que é definida pelas escolhas que devem ser feitas sobre o 

posicionamento do hospital em termos de produtos/serviços e mercado, distingue o 

domínio que está estruturado em: escopo de negócio do hospital, competências distintivas e 

governança. As discussões sobre a estratégia de negócio de um hospital normalmente estão 

ligadas à determinação de seu escopo de negócio e pode envolver questões como: em quais 

nichos de mercado o hospital pretende atuar? Quais serão as características e a ênfase do 

serviço ambulatorial? O hospital irá expandir seu mercado, ofecerendo atendimento 

descentralizado? Como as decisões sobre o escopo de serviços, produtos e mercado serão 
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traduzidas em termos das competências distintivas necessárias? Ou seja, a definição a 

respeito de qualidade, imagem, preço, canais, criação de valor e outros. E, ainda, que tipos 

de parcerias ou alianças estratégicas de negócio com concorrentes, fornecedores e clientes 

ajudam favoravelmente as escolhas planejadas, por exemplo: desenvolver serviços de 

diagnóstico próprios ou contratar serviços terceirizados; participar de grupos de compras; 

participar de rede de atenção gerenciada; parcerias com centros de referência e outros. 

O domínio da infra-estrutura e os processos organizacionais do hospital descreve os 

arranjos internos necessários para suportar as escolhas estratégicas. Os autores apresentam 

o domínio estruturado em: infra-estrutura administrativa, processos organizacionais e 

habilidades e competências dos recursos humanos. A infra-estrutura administrativa 

descreve o tipo de estrutura organizacional, a quantidade de níveis hierárquicos, o modelo 

processo decisório, ou seja, a estrutura de papéis, responsabilidade e autoridade. Os 

processos organizacionais descrevem os fluxos de trabalho e de informação necessários 

para transformar insumos como capital, tecnologia, matéria-prima e outros, em produtos e 

serviços que fornecem valor aos clientes. E, por fim, as habilidades e competências que os 

funcionários e colabores externos que atuam no hospital devem possuir para que a 

estratégia escolhida tenha sucesso. As definições nesse domínio podem envolver escolhas 

como: manter um quadro médico aberto, fechado ou misto; a visão de trabalho orientada a 

processos; a de gestão da qualidade; introdução de processos de aprendizagem e de gestão 

do conhecimento. 

O domínio denominado estratégia de TI é composto pelo escopo, governança e 

competências sistêmicas de TI. Da mesma forma que a estratégia de negócio define como o 

hospital e seus serviços estão posicionados no mercado de serviços médico-hospitalares, as 

escolhas da estratégia de TI irão posicionar a TI do hospital no mercado de soluções de TI. 

A estratégia de TI está estruturada em três tipos de escolhas: escopo, competências 

sistêmicas e governança de TI. O escopo de TI refere-se aos tipos de TI que são críticos 

para que o hospital implemente sua escolha estratégica, ou as TI que podem ajudar o 

hospital a desenvolver outras escolhas estratégicas. As escolhas estratégicas normalmente 

centram-se na identificação, avaliação e possível adoção de TI emergentes. Por exemplo: a  

captação dos dados no momento da atenção através do reconhecimento de voz, biometria 



36 

 

ou computação móvel; a oferta de serviços virtuais através da Internet, visando a 

fidelização de médicos e pacientes; o monitoramento remoto de dados nas internações 

domiciliares;  oferecer e obter consultoria e assessoria tecnológica através da Telemedicina 

e outras. As competências sistêmicas equivalem às competências distintivas da estratégia 

de negócio, e descrevem os níveis de serviços que os recursos de TI devem oferecer: 

segurança, flexibilidade, interconectividade, disponibilidade e outros. A governança de TI 

envolve as escolhas de como o hospital irá desenvolver as competências pretendidas. 

Normalmente, a governança de TI trata de questões do tipo “desenvolver ou comprar” e de 

níveis de terceirização da TI, e tornam-se mais importantes quanto maior é a importância 

estratégica da TI para o hospital. 

A infra-estrutura e processos de TI são definidos em termos das escolhas estratégicas 

realizadas para a TI. O domínio da infra-estrutura e processos de TI tem sido o centro 

tradicional dos planejamentos de TI e é composto pela arquitetura, processos, habilidades e 

competências de TI. A Arquitetura de TI constitui a infra-estrutura técnica e abrange a 

carteira de aplicações, os equipamentos, os softwares, os recursos de comunicação e a 

arquitetura de dados. Os processos de TI referem-se aos processos de trabalho que são 

críticos para operação eficiente e efetiva da infra-estrutura técnica. Os processos de TI 

descrevem aspectos como metodologia de desenvolvimento de sistemas, procedimentos de 

segurança, procedimentos de contingência, gestão de fornecedores e de contratos de 

serviços e outros. As habilidades e competências dos recursos humanos de TI refletem os 

novos conhecimentos, valores e skills necessários para a introdução das novas TI 

planejadas.  

2.4.2 Ajuste e Integração Estratégica 

O modelo de alinhamento estratégico foi desenvolvido com o intuito de extrapolar a visão 

de que a TI tinha apenas a função de suportar a estratégia de negócio da organização. O 

conceito de adequação ou de ligação da TI aos objetivos estratégicos da organização, 

através de planos estratégicos de SI, é ampliado no modelo. Os autores propõem que a 

gestão do alinhamento estratégico da TI depende do ajuste e da integração.  
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O ajuste é articulação dos domínios externos e internos, isto é, o inter-relacionamento entre 

as escolhas estratégicas e a infra-estrutura, os processos e as pessoas. O ajuste segue a 

lógica geral da administração estratégica que preconiza o posicionamento do hospital no 

ambiente competitivo e o desenvolvimento da infra-estrutura e de processos para tanto. A 

mesma lógica de formulação e implementação é aplicada para TI. 

O conceito de integração apresentado diz respeito à articulação entre os domínio de negócio 

e de TI. A integração pode ser estratégica, quando alinha as estratégias de negócio e de TI 

ou funcional, quando alinha a infra-estrutura, os processos organizacionais e as pessoas de 

negócio e de TI. 

2.4.3 Perspectivas do Alinhamento Estratégico 

 Com os domínios e os inter-relacionamentos entre dimensões e domínios expostos, é 

importante enfatizar como o alinhamento estratégico pode ser explorado durante os 

processos de planejamento. Observa-se a importância de uma abordagem que reúna os 

processos de ajuste e de integração no mesmo processo planejamento, sob pena do hospital 

não conseguir tirar proveito dos benefícios potenciais da TI ou gerar planos de negócio e de 

TI inconsistentes.  

Após a realização de uma série de pesquisas, os autores do modelo concluíram que a gestão 

do alinhamento dos domínios, durante o desenvolvimento de uma estratégia de negócio, 

utiliza-se de quatro perspectivas: execução da estratégia, potencial tecnológico, potencial 

competitivo e nível de serviços. Cada mecanismo de gestão é composto por três domínios. 

O domínio âncora, isto é, o domínio que representa a fonte das decisões imperativas ou as 

fontes de mudança, o domínio pivô que representa os fatores mais críticos e as melhores 

oportunidades para a consecução da estratégia e o domínio que irá sofrer os impactos. 
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Figura 3 – Perspectivas do Alinhamento Estratégico da TI 

FONTE: HENDERSON et al. (1996, p30) 

Cada uma das perspectivas envolve diferentes naturezas de relacionamento de domínio,  

papéis para a alta gerência e gerência de TI, foco de TI e critérios de performance, 

conforme apresentado nos quadros a seguir. 
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Execução da estratégia 

Natureza do relacionamento de domínios  

A estratégia de negócio orienta o ajuste 

estratégico que se manifesta entre os 

domínios externos e internos da 

organização. Serão requeridas mudanças 

nos processo organizacionais que mais 

afetam a estratégia. A TI deve suportar e 

oferecer produtos e serviços para os 

processos que foram alterados. Visão 

hierárquica clássica da administração 

estratégica. 

Papel da alta gerência 

Formulador de estratégia, articula a 

lógica e as escolhas das estratégia de 

negócio. 

Papel da gerência de SI 

Implementador de estratégia, projeta e 

implementa os produtos e serviços de SI 

para suportar a estratégia. Gerente 

funcional. 

Foco da TI Reativo. 

Critérios de performance 
Ganhos financeiros ou o aumento da 

eficiência dos processos de negócio. 

 

Quadro 5 -  Perspectiva de Alinhamento -  Execução da Estratégia. 

FONTE: HENDERSON et al. (1996) 



40 

 

 

Potencial Tecnológico 

Natureza do relacionamento de domínios  

A estratégia de negócio determina o 

desenvolvimento da estratégia de TI. A 

infra-estrutura e os processos de SI serão 

desenhados a partir da escolha estratégica 

de TI. Não foca a infra-estrutura e os 

processos organizacionais. Busca no 

mercado a posição adequada de TI, as 

melhores competências, alianças e 

parcerias. A infra-estrutura e processos de 

TI devem alterar-se para refletir as 

alterações na estratégia de TI. 

Papel da alta gerência 

Visionário sobre as oportunidades da TI. 

Devem entender o impacto da estratégia 

de negócio  na estratégia de TI, e as 

implicações correspondentes nos 

processos e infra-estrutura de TI. 

 

Papel da gerência de SI 

Arquiteto tecnológico. Projeta e 

desenvolve uma infra-estrutura 

consistente com a estratégia de TI. 

Foco da TI Tecnologia e vantagem competitiva. 

Critérios de performance 

Liderança tecnológica. Benchmarking de 

medidas críticas de sua posição no 

mercado de TI. 

 

Quadro 6 -  Perspectiva de Alinhamento - Potencial Tecnológico. 

FONTE: HENDERSON et al. (1996) 
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Nível de Serviço 

Natureza do relacionamento de domínios  

A estratégia de TI orienta o ajuste 

estratégico que se manifesta entre os 

domínios externos e internos da TI. 

Analisa sistematicamente o mercado de 

TI e monitora o nível de satisfação do 

usuário interno. 

Papel da alta gerência 

“Priorizador”. Prioriza a alocação de 

recursos entre processos e infra-estrutura 

organizacional e TI. 

Papel da gerência de SI Liderança executiva. 

Foco da TI Negócio.  

Critérios de performance 
Satisfação do cliente. Benchmarking 

interno e externo. TQM. 

 

Quadro 7 -  Perspectiva de Alinhamento - Nível de Serviço. 

FONTE: HENDERSON et al. (1996) 
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Potencial Competitivo 

Natureza do relacionamento de domínios  

Explora as capacidades emergentes da TI 

que viabilizem o desenvolvimento de 

novos produtos e serviços e que 

influenciem os atributos-chave da 

estratégia, como as competências 

essenciais distintivas e a governança dos 

negócios, isto é, que favoreçam novas 

formas de relacionamento. Modifica as 

estratégias de negócio através das TI 

emergentes. 

Papel da alta gerência 

Visionários sobre as oportunidades de 

negócio, articula como as competências, 

as funcionalidades e as oportunidades de 

novas formas de governança da TI irão 

influenciar os negócios. 

Papel da gerência de SI 

Catalisador, ajuda a detectar e interpretar 

as tendências da TI e suas oportunidades 

para os negócios. Participa do time da 

alta gerência. 

Foco da TI Adicionar valor. 

Critérios de performance 

Liderança quantitativa e qualitativa, 

participação no mercado e inovação de 

novos produtos e serviços. 

 

Quadro 8 -  Perspectiva de Alinhamento - Potencial Competitivo. 

FONTE: HENDERSON et al. (1996) 
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2.5 Pesquisas Conduzidas na Área de Alinhamento Estratégico 

As pesquisas na área de alinhamento estratégico da TI podem ser classificadas segundo 

duas perspectivas. A primeira perspectiva reúne as pesquisas que objetivam a construção de 

modelos teóricos e o desenvolvimento de conceitos associados ao tema. Os esforços 

científicos deste grupo visam: a identificação de construções relevantes através da 

caracterização das variáveis e conceitos que compõem o alinhamento estratégico da TI; a 

explanação através da verificação dos relacionamentos existentes entre as variáveis; ou a 

predição sob que circunstâncias os relacionamentos podem acontecer (REICH e 

BENBASAT, 1996, 2001; CHAN e HUFF, 1993; HENDERSON e VENKATRAMAN, 

1993; PRADO, 2002; BRODBECK, 2001; LUFMAN e BRIER, 1999; LEDERER e 

SETHI, 1996;  ROCKART et al., 1996). 

O segundo grupo de pesquisas está voltado para o teste e validação do relacionamento entre 

as variáveis dos modelos conceituais existentes e visa a comprovação da influência do 

ajuste de determinadas variáveis na performance das organizações. A contribuição da TI 

para a performance das organizações é um domínio cujo conceito de ajuste é 

particularmente relevante. As pesquisas teóricas e empíricas, no campo de estratégia, teoria 

das organizações e SI têm abordado os efeitos contingentes do relacionamento entre o 

ambiente, a estratégia, a estrutura e a TI. Os estudos prévios desenvolvidos na área apóiam-

se na proposição de que a contribuição da gestão estratégica de TI para a performance das 

organizações depende de fatores contingentes como a incerteza do ambiente externo, a 

orientação estratégica ou a sofisticação estrutural (BERGERON et al., 2001). Os trabalhos 

de NOGUEIRA (1999) e BAHIAENSE (2002) constituem exemplos recentes da medida de 

ajuste de variáveis. 

Segundo BAHIAENSE (2002), a oferta de serviços eletrônicos é contingenciada por 

aspectos tecnológicos, sofrendo menos influência de fatores ligados à gestão 

administrativa. O mesmo estudo sugere que: a consistência da ação político-administrativa 
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influencia a formalização do planejamento; a consistência da ação político-administrativa e 

a formalização do planejamento influenciam o alinhamento de RH; o alinhamento de RH e 

a formalização do planejamento influenciam o direcionamento para o futuro; o alinhamento 

de RH e o direcionamento para o futuro influenciam o alinhamento da TI; e o alinhamento 

da TI influencia a oferta de serviços eletrônicos.  

A partir da perspectiva que aborda o desenvolvimento de modelos teóricos, obervam-se 

distintas orientações, que em alguns casos estão sobrepostas segundo ênfases diferentes. 

Uma linha de pesquisa bastante relevante é a que reúne os estudos orientados pela visão do 

alinhamento estratégico baseada em planos formais para os negócios e TI (BRODBECK, 

2001, TORRES, 1994). 

A aproximação de temas na área de estratégia e a transferência da TI caracterizam outro 

tipo de enfoque. Alguns estudos abordam a visão de estratégia como o mecanismo de 

sucesso empresarial baseado no posicionamento da organização em termos de vantagens 

relativas de custo, diferenciação e escopo de serviços e produtos (PORTER, 1991); na 

capacidade de apropriação, demanda e escassez de recursos de valor (COLLIS et al., 1995); 

ou desenvolvimento de competências essenciais, inovação e intento estratégico (HAMEL e 

PRAHALAD, 1995), e exploram o tema com o intuito de entender a participação da TI 

(KETTINGER et al., 1994; CLEMONS e ROW, 1991, MATA et al., 1995, TORRES, 

1995; OLIVEIRA, 1998, GORDON e GORDON, 1998). Outros utilizam o conceito de 

estratégia como mecanismo natural de sustentação dos desafios internos e externos, e 

aproximam o tema visando a integração da TI ao conceito (PRADO, 2002). E, ainda, os 

estudos que fundamentam diferentes orientações de alinhamento estratégicos a partir de 

exemplos preestabelecidos de comportamentos estratégicos (HIRSCHEIM e 

SABHERWAL, 2001). 

Um caso da aproximação do tema estratégia e alinhamento estratégico da TI é o trabalho de 

PRADO (2002) que, através da fusão das perspectivas teóricas do alinhamento estratégico e 

das estratégias emergentes (MINTZBERG, 1994), evidencia a existência do componente 

emergente do alinhamento estratégico e lista quais são os fatores capazes de influenciar o 
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alinhamento estratégico global: ocorrência de padrões incrementais emergentes de evolução 

conjunta entre TI, estratégia e organização, segundo mecanismos de ajustes mútuos entre a 

estrutura e os processos envolvidos e mecanismos de seleção e priorização de projetos de 

TI; grau com que intenções estratégicas são explicitadas ou formalizadas para todos os 

envolvidos com os processos de negócio e de TI na organização; nível de controle 

centralizado sobre a organização; nível de previsibilidade do ambiente externo à 

organização; aprendizagem estratégica dos gestores do negócio em relação ao potencial de 

TI e dos gestores de TI em relação aos objetivos e oportunidades do negócio; e ocorrência 

de dinâmicas políticas consistentes com a gestão da TI, isto é, a influência dos interesses 

próprios dos gestores nos mecanismos de ajuste mútuo e de priorização. 

O enfoque da transferência de TI como uma forma de intervenção social nas organizações 

ressalta a importância dos aspectos humanos, sociais, políticos, culturais e comportamentais 

no desenvolvimento das estruturas e processos do alinhamento estratégico da TI. Ao 

mesmo tempo, define e avalia o impacto da transferência de TI nas estruturas, processos e 

resultados organizacionais e vice-versa. Tal enfoque embasa os estudos de MEIRELLES 

(1990, 1994), SABHERWAL (1999), REICH e BENBASAT (1996, 2000), HITT e 

BRYNJOLFSSON (1997), BROADBENT e WEILL (1993), BASSELLIER et al., (2001),  

MIRANI e LEDERER (1998), EARL e FEENY (2000).   
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3. Metodologia de pesquisa 

A confiabilidade e o rigor científico são essenciais no desenvolvimento e refinamento do 

conhecimento. Contudo, mesmo considerando as diversas argumentações sobre a 

rigorosidade científica das metodologias e pressupostos epistemológicos, acredita-se que a 

melhor forma de garantir a confiabilidade e o rigor científico para uma pesquisa, é o 

desenvolvimento de uma estratégia de pesquisa compatível com o problema, os objetivos, a 

natureza e a documentação das premissas, processos e objetos utilizados na pesquisa 

(DAVIS, 1997).  

O presente capítulo apresenta os pressupostos epistemológicos, a metodologia, os métodos 

e instrumentos empregados na pesquisa. 

3.1 A Pesquisa Qualitativa e a Metodologia Grounded Theory em SI 

A aplicação de métodos qualitativos na área de SI tem sido impulsionada em razão do 

grande impacto e das mudanças que produz nas organizações e da constante evolução da 

TI. Estudo recente demonstra que os métodos qualitativos foram empregados em 54% dos 

trabalhos científicos em SI, publicados nos periódicos brasileiros mais importantes na 

década de 90 (HOPPEN et al., 1998).  

Os métodos quantitativos são justificados através da constatação de que, ao contrário da 

ciência natural, na qual os métodos quantitativos foram criados, as ciências sociais 

envolvem o homem, e que este é capaz de se expressar. Os métodos quantitativos foram 

projetados para ajudar os pesquisadores a entender as pessoas e o contexto social e cultural 
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em que vivem (MYERS, 2002). Os métodos qualitativos são plenamente aceitos em 

pesquisas tanto na área de SI como na área de serviços de saúde (SHORTELL, 1999; YIN, 

1999). 

Os pressupostos epistemológicos descrevem a perspectiva filosófica do pesquisador sobre o 

significado e as formas de obtenção do conhecimento. Para HOPPEN (1997), os estudos na 

área de SI orientam-se segundo posturas positivistas, interpretativas ou críticas. A postura 

positivista assume que a realidade é uma construção objetiva, e pode ser descrita através de 

propriedades mensuráveis, independentes do observador e dos instrumentos utilizados. O 

comportamento interpretativo baseia-se na premissa de que o acesso à realidade se dá 

através de construções como a linguagem, a consciência e os significados compartilhados, e 

apoia-se nas perspectivas filosóficas da hermenêutica e da fenomenologia. A postura crítica 

assume que a realidade social é historicamente constituída, sendo produzida e reproduzida 

pelas pessoas (MYERS, 2002). Segundo os estudos de HOPPEN (1998), a postura 

positivista domina os estudos desenvolvidos, no Brasil, na área de SI; no entanto, o autor 

ressalta que a participação de 25% observada para os estudos com posição epistemológica 

interpretativa é significativa, tendo em vista que os estudos em administração da 

informação no Brasil possuem forte base positivista. Para KLEIN e MYERS (1999), não 

obstante a consolidação da postura positivista, principalmente, quando empregada em 

estudos de caso, na área de SI, as pesquisas interpretativas consolidaram-se nos últimos 

anos como um método valioso na abordagem do fenômeno SI, incluindo a administração e 

o desenvolvimento de SI.   

As metodologias de pesquisa qualitativa empregadas na área de SI, a despeito de 

pressupostos epistemológicos, podem ser: pesquisa-ação, estudo de caso, etnografia, e 

grounded theory (MYERS, 2002). No Brasil, segundo a pesquisa de HOPPEN (1998), as 

metodologias observadas são: o estudo de caso e a pesquisa-ação. Contudo, cerca de 10% 

das metodologias foram classificadas como outras. 

Um fator que influencia fortemente a escolha de uma metodologia é a natureza da estratégia 

de pesquisa, que pode ser: exploratória, explanatória e descritiva.  Ainda, segundo 

HOPPEN (1998), a predominância significativa das estratégias exploratórias (83%) no 
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Brasil pode evidenciar o processo de consolidação da área através do desenvolvimento de 

uma base conceitual para futuras teorias. 

A pesquisa conduzida por LAI e MAHAPATRA (1997) conclui, a partir da análise da 

publicação de artigos sobre implementação de TI nos últimos vinte anos nos principais 

periódicos internacionais, que predominam as abordagens de temas organizacionais como 

fatores críticos de sucesso, fatores humanos e aspectos culturais e sociais da implementação 

da TI, demonstrando a relevância do tema e a sua congruência com os requisitos do 

ambiente de negócio. Ressaltam, também, a tendência de crescimento do uso de 

metodologias voltadas para a construção de teorias. 

A metodologia Grounded Theory foi inicialmente concebida nos trabalhos de dois 

sociólogos, Barney Glaser e Alselm Strauss, na década de 60, e consolidou-se como 

referência clássica em pesquisas científicas a partir da publicação, em 1967, da obra - The 

Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Na área de SI, o 

método de pesquisa foi difundido através do trabalho da pesquisadora do Massachusetts 

Institute of Technology,  Wanda J. Orlikowski, publicado em 1993 , intitulado “CASE 

Tools as Organizational Change: Investigating Incremental and Radical Change in 

Systems Development” (ORLIKOWSKI, 1993). A metodologia vem aumentando sua 

popularidade nas pesquisas qualitativas na área de SI (LEE, 2001; BACON e 

FITZGERALD, 2001; URQUHART, 2000; SARKER et al., 2001; LIU, 1996), em razão 

de permitir que os fenômenos relacionados aos SI sejam entendidos a partir do contexto 

social e institucional em que se desenvolvem (SMIT e BRYANT, 2000; MYERS, 2002; 

BRYANT, 2002). Para ORLIKOWSKI (1993), a abordagem metodológica favorece o 

estudo de fenômenos orientados a processo e fortemente influenciados pelo contexto e pela 

ação dos principais atores envolvidos. 

A base filosófica da metodologia compactua com os pressupostos da fenomenologia: 

qualitativo, interpretativo e subjetivo;  e do interacionismo simbólico humanista (HUSSEY 

e HUSSEY,1997; BRYANT,2002). O objetivo principal é gerar ou descobrir uma teoria ou 

esquema analítico abstrato que relate o fenômeno, uma situação específica em que as 
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pessoas interagem, desenvolvem ações ou se engajam em um processo em resposta ao 

fenômeno (CRESWELL, 1998). 

Contudo, a metodologia, quando aplicada na área de SI, tem alguns de seus conceitos 

originais revisados. O primeiro conceito diz respeito à postura epistemológica associada à 

metodologia. Os estudos na área da sociologia costumam apresentar uma abordagem 

positivista para a metodologia, já a maioria dos estudos na área de SI adotam uma posição 

interpretativa. O outro ponto está relacionado com a lógica indutiva ou dedutiva da 

construção das descobertas, e que parece estar ligado ao grau de lógica dedutiva introduzida 

pelo embasamento teórico que orienta as questões da pesquisa e pela bagagem teórica do 

pesquisador. Nesta pesquisa, a metodologia, segundo os métodos revistos por STRAUSS e 

CORBIN (1998) e BRYANT (2002), dá ênfase à lógica indutiva nas fases preliminares da 

análise de dados; no entanto, a lógica indutiva alterna-se com a dedutiva nas fases finais de 

análise. Contudo, a abordagem do ciclo hermenêutico de construção do conhecimento nos 

parece mais adequada como justificativa para a lógica da construção da descoberta (KLEIN 

e MYERS, 1999; SAKER et al., 2001). 

Embora a Grounded Theory (GT) seja um método de pesquisa e análise qualitativa apoiado 

em um conjunto sistemático de procedimentos para desenvolver uma teoria indutivamente 

derivada de um fenômeno (STRAUSS e CORBIN, 1990), cabe ressaltar que o conjunto 

sistemático de procedimentos propostos pelos autores pode ser utilizado apenas como 

método de análise de dados, em outras metodologias. Os trabalhos de MORAES (2000) e 

CABRAL (2001) utilizam a Grounded Theory para a análise de dados em estudos de caso. 

No Brasil, o uso da metodologia com o objetivo de induzir teorias a partir da observação de 

fenômenos é relevante na área de Enfermagem (VARGENS, 1996). 

Esta pesquisa adota a Grounded Theory como metodologia de pesquisa para expandir e 

aprofundar o conhecimento sobre o alinhamento estratégico da TI em hospitais. Pretende-se 

gerar uma teoria que descreva como os principais atores, que interagem com o assunto nos 

hospitais, percebem o fenômeno de integração, ajuste e harmonização da TI com os 

objetivos e as necessidades do hospital. A metodologia será utilizada segundo uma posição 

interpretativa, baseada no contexto e nos processos de construção social da realidade. 
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3.2 A Metodologia Grounded Theory 

Grounded Theory é um método de pesquisa cujo objetivo principal é gerar ou descobrir 

uma teoria ou esquema analítico abstrato que relate o fenômeno, ou seja, uma situação 

específica onde as pessoas interagem, desenvolvem ações ou se engajam em um processo 

em resposta ao fenômeno (CRESWELL, 1998). Considerando a teoria como um 

relacionamento plausível entre conceitos ou conjunto de conceitos (STRAUSS e CORBIN, 

1994), esta é desenvolvida e articulada durante a pesquisa, podendo assumir uma forma 

narrativa, um esquema gráfico ou uma série de proposições ou hipóteses, que permitirão a 

elaboração de prescrições e recomendações que possam ser entendidas e aplicadas na 

situação que foi estudada (CRESWELL, 1998). 

A metodologia foi inicialmente concebida nos trabalhos de dois sociólogos, Barney Glaser 

e Alselm Strauss, na década de 60, e consolidou-se como referência clássica em pesquisas 

científicas desde a publicação em 1967 da obra - The discovery of grounded theory: 

strategies for qualitative research. Publicações subseqüentes: 

Theorical Sensitivity, por Glaser, em 1978; 

Qualitative analysis for Social Scientist, por Strauss, em 1987; 

Basics of Qualitative Reserach: Grounded Theory Procedures and Techniques, por Strauss 

e Juliet Corbin, em 1990; 

Basics of Grounded Theory Analysis, por Glaser, em 1992;  

Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developping Grounded 

Theory, por Strauss e Juliet Corbin, em 1998; elaboraram e revisaram a metodologia. 

Cabe ressaltar que, após a publicação de STRAUSS e CORBIN (1990), os articuladores 

principais passaram a divergir sobre alguns aspectos da metodologia (CRESWELL,1998; 

SMIT e BRYANT, 2000; BRYANT, 2002). A questão da divergência centra-se no 

conjunto de procedimentos introduzidos por STRAUSS e CORBIN (1990) que visavam o 

entendimento e a aplicação da metodologia. Porém, GLASER (1992), citado por SAKER  
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et al.  (2001, pg 45), considera que os procedimentos propostos “forçam” o surgimento de 

uma teoria ao invés de permitir que a teoria manifeste-se e, desta forma, introduz as 

características de verificação e de dedução que a metodologia original se contrapunha. 

Apesar disso, este trabalho, em consonância com uma série de pesquisas e autores, adota e 

considera que os métodos introduzidos por STRAUSS e CORBIN (1990, 1998) auxiliam a 

aplicação do método, e que a alternância entre o comportamento indutivo e dedutivo e o 

emprego do modelo de paradigma proposto pelo autores não descaracterizam a essência do 

método, uma vez que a comparação constante, baseada em similaridades e diferenças, e a 

amostragem teórica, que é a essência da metodologia, se mantêm. Apesar disso, as 

considerações de GLASER (1992), citado por SAKER et al. (2001), são levadas em conta 

e, desta forma, o pesquisador atentou para os perigos da conceituação ou definição forçada 

de categorias e conceitos.  

Os pilares da Grounded Theory estão fundamentados no interacionismo simbólico e nas 

premissas: 

! a forma como as pessoas interagem com as coisas são baseadas no significado que elas 

possuem dessas coisas; 

! esses significados são derivados da interação social que as pessoas experimentam umas 

com as outras; 

! o significado das coisas são articulados e modificados pelas pessoas através da 

interpretação. 

Os aspectos essenciais que diferenciam a metodologia são: 

a) A abordagem empírica iterativa de coleta e análise dos dados. No método os dados são 

coletados, analisados e revisados ciclicamente através da comparação com as 

descobertas. Esta característica faz com que o método também seja apresentado como 

método de comparação constante; 

b) A análise, baseada na comparação constante das similaridades e diferenças, ilumina as 

dimensões presentes na situação estudada. Pouca ênfase é dispensada ao grau com que 
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cada conceito está presente na situação. Ou seja, o método realça a necessidade de 

levar-se em conta as variáveis identificadas na situação, em detrimento da preocupação 

de contar quantas vezes uma variável foi identificada. O exemplo clássico que 

questiona o que teriam em comum uma prostituta e um padre, destaca a relevância que 

o método atribui à comparação de similaridades e diferenças. Tanto o padre como a 

prostituta ouvem confissões de forma privada, e as pessoas tendem a achar suas 

profissões misteriosas. Tais fatos iluminam aspectos sobre suas condições de trabalho, a 

despeito de todas as disparidades inerentes aos dois casos (STRAUSS e CORBIN, 

1990). 

c) A amostragem dos dados é teórica e dá ênfase ao aumento da densidade da teoria ao 

invés da aplicação de teorias prévias ou de testes de hipóteses; 

d) O trabalho de desenvolvimento da teoria evolui do nível substantivo para o nível 

abstrato formal. 

O três elementos básicos propostos pela abordagem Grounded Theory são: conceitos, 

categorias e proposições. Conceitos são as unidades básicas da construção da teoria e 

originam-se no processo de análise dos fenômenos observados. O método não pressupõe 

que os conceitos sejam identificados diretamente nos dados, mas que se manifestem a partir 

da identificação de eventos que potencialmente o caracterizam. Na conceituação um evento 

é analisado, recebendo um rótulo conceitual que caracteriza o fenômeno. Daí em diante, a 

cada vez que o pesquisador se deparar com um evento análogo, o mesmo rótulo conceitual 

deve ser utilizado. As unidades básicas da teoria são acumuladas durante esse processo de 

conceituação fenômeno (STRAUSS e CORBIN, 1998). 

As categorias são descritas por STRAUSS e CORBIN (1998) como abstrações de alto nível 

dos conceitos que elas representam. O processo analítico empregado na obtenção das 

categorias, baseado na comparação constante de similaridades e diferenças, é o mesmo que 

originam os conceitos. As categorias são os pilares sobre os quais a teoria será 

desenvolvida e constituem o recurso que permite a integração da teoria.  
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As proposições descrevem os relacionamentos entre as categorias obtidas ou os 

relacionamentos entre uma categoria e seus conceitos. São similares as hipóteses, mas não 

requerem a mensuração dos relacionamentos, descrevem relacionamentos conceituais. 

Os processos analíticos utilizados no desenvolvimento dos conceitos, categorias e 

proposições são altamente iterativos. A descoberta e o desenvolvimento da teoria se dá 

através de um processo iterativo de coleta, análise e verificações provisórias, se os 

elementos obtidos concernem ao fenômeno. A teoria não é preconcebida e testada 

subseqüentemente, mas sim, indutivamente, derivada do estudo do fenômeno que 

representa. A essência do método está em permitir que os temas relevantes de uma área de 

estudo possam emergir durante o processo de pesquisa. 

Os conceitos são gerados pelo processo de codificação. A codificação decompõe, examina, 

compara, conceitua, categoriza e combina os dados segundo novas formas. É o processo 

central na construção de uma teoria a partir dos dados. A codificação pode ser: aberta, axial 

e seletiva.  

A codificação aberta refere-se às etapas de rotulagem e conceituação dos fenômenos 

evidenciados pelos dados. Para tanto, os dados são fragmentados, comparados, 

conceituados e categorizados em termos de propriedades e dimensões. O produto final do 

processo são os conceitos que servirão como elementos fundamentais da construção da 

teoria. Na codificação aberta utiliza-se o método de comparação constante que baseia-se na 

decomposição dos dados através de questões como: o que, onde, como, quem, quando, 

quanto e outras. O exame dos dados pode envolver a decomposição linha por linha, por 

sentença ou parágrafo ou por uma análise holística de todo o documento (STRAUSS e 

CORBIN, 1998). Em seguida os dados são comparados e eventos similares são agrupados e 

rotulados com o mesmo conceito. O agrupamento de conceitos em um nível mais alto, 

segundo uma abordagem mais abstrata, é chamada de categorização. 

O processo de codificação é de natureza interpretativa e os autores ressaltam a importância 

da inclusão das perspectivas e vozes dos sujeitos que estão sendo estudados. Os dados que 

serão utilizados no processo são selecionados através de uma amostragem teórica 

denominada amostragem aberta. A amostragem aberta consiste em selecionar partes dos 
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textos, como as transcrições de entrevistas ou citações levantadas na literatura, que 

contribuam para o entendimento de categorias e suas propriedades. 

A codificação axial é o processo de análise de categorias e subcategorias desenvolvidas na 

codificação aberta, e de identificação dos relacionamentos existentes entre as categorias e 

suas subcategorias. A título de intensificar a densidade e a precisão da teoria emergente, 

preconiza-se que as categorias sejam inter-relacionadas, utilizando-se o modelo de 

paradigma ou modelo teórico (CRESWELL, 1998): busca-se conexões entre as categorias e 

subcategorias, considerando-se as condições causais, o contexto, as estratégias de 

ação/interação e as conseqüências dessas estratégias. 

A codificação seletiva envolve a integração das categorias principais e constitui o quadro 

teórico inicial da pesquisa. Nessa fase é identificada a categoria central, ou seja, o 

fenômeno sobre o qual pretende-se teorizar. A categoria central e seus relacionamentos 

com as categorias auxiliares definem o escopo do estudo, favorecendo uma abordagem 

sistemática dos dados e permitindo o relato do fenômeno de uma forma mais complexa. 

Sugere-se que nessa fase, também, se utilize o modelo de paradigma. 

A categoria central é definida como o fenômeno, e as categorias auxiliares estão 

relacionadas com a categoria principal de acordo com o modelo de paradigma. Condições 

causais são os eventos que orientam o desenvolvimento do fenômeno. O contexto refere-se 

ao conjunto particular de condições e condições intervenientes nas quais o fenômeno está 

formulado. Estratégias de ação/interação referem-se às ações e reações que ocorrem como 

resultados do fenômeno. Conseqüências são os resultados, planejados ou casuais, das ações 

e reações. 

A codificação seletiva pode indicar que faltam categorias para que o fenômeno possa ser 

entendido. Nesse caso, novas coletas de dados e codificações serão procedidas até que 

todas as lacunas de categorias estejam preenchidas e o fenômeno possa ser entendido. 

Durante todo o processo o pesquisador deve produzir anotações. A codificação deve 

produzir a descrição dos conceitos. Notas teóricas descrevem a codificação axial e seletiva 

e processo de desenvolvimento do modelo paradigmático. 
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A fase de comparação com a literatura, ou de desenvolvimento da sensibilidade teórica, 

consiste em dar significado aos temas selecionados como mais relevantes. Aplica-se aqui a 

comparação com a literatura técnica disponível e a experiência pessoal do pesquisador.  

A Grounded Theory não considera que construção indutiva de uma teoria implica, 

necessariamente, que o pesquisador abstenha-se dos conceitos preexistentes que possui 

sobre o fenômeno investigado, mas ressalta a importância de deixar os dados falarem por si 

mesmo. Advoga-se que a experiência anterior do pesquisador é fundamental para que os 

achados sejam relevantes e criativos (STRAUSS e CORBIN, 1990). Entretanto, é 

importante que o pesquisador adote um comportamento reflexivo e avalie se as categorias e 

os fenômenos emergentes foram influenciados tendenciosamente por sua sensibilidade 

teórica. Uma abordagem dedutiva pode ser adotada uma vez que um certo grau de 

entendimento indutivo dos dados foi alcançado. A essência da abordagem está em um 

comportamento que evite, de forma consciente, a orientação do estudo através de conceitos 

preconcebidos (SAKER et al., 2001). 

O dogma fundamental desta abordagem é que a teoria emerge dos dados através de iteração 

contínua entre a coleta e a análise. A sistematização da abordagem tem o propósito de ser 

indutiva ao invés de dedutiva. O método pretende desenvolver uma avaliação do fenômeno 

capaz de identificar as principais categorias, seus relacionamento, o contexto e os processos 

e, conseqüentemente, prover uma teoria sobre o fenômeno que supere os resultados de uma 

avaliação descritiva (BECKER, 1993). 

Considerando que o reconhecimento dos dados, sua análise e a teoria subjacente 

encontram-se reciprocamente imbricados uns com outros, a abordagem proposta incorpora 

procedimentos específicos para guiar este comportamento. As questões da pesquisa devem 

ser abertas e gerais ao invés de hipóteses específicas, entretanto, é fundamental que a teoria 

emergente avalie fenômenos relevantes e problemáticos (BECKER, 1993). 

A garantia da essência do método está na fusão deliberada da coleta e análise dos dados, as 

análises iniciais são usadas para modelar as coletas de dados posteriores, dando ao 

pesquisador a oportunidade de aumentar a densidade e a saturação das categorias ou de 

acompanhar achados inesperados através de um processo iterativo e recursivo.  
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Cabe ressaltar que o método preconiza a coleta e análise preliminares dos dados antes do 

procedimento de uma revisão aprofundada da literatura existente. Objetiva-se evitar que as 

construções teóricas existentes influenciem a análise e a teoria em formação.  

A aplicação da Grounded Theory, segundo as características de uma boa pesquisa 

científica: a significância, reprodutibilidade, generalização, compatibilidade com a base 

teórica, rigor, verificação e precisão requer alguns cuidados, a saber: 

! a teoria de ser cuidadosamente derivada dos dados, devendo ser fiel à realidade 

permanente da área estudada; 

! os resultados devem prover entendimento e ser compreensíveis tanto para aqueles que 

estudam o fenômeno como para os envolvidos na área; 

! a pesquisa deve envolver princípios gerais através de dados abrangentes e 

interpretações conceituais amplas, incluindo na teoria variações extensivas e resumos 

suficientes para a aplicação em outros contextos da área estudada; 

3.3 A Estratégia de Pesquisa 

Esta pesquisa adota a Grounded Theory como metodologia de pesquisa para expandir e 

aprofundar o conhecimento sobre o alinhamento estratégico da TI em hospitais. Pretende-se 

gerar uma teoria que descreva como os principais atores, que interagem com o assunto nos 

hospitais, percebem o fenômeno de integração, ajuste e harmonização da TI com os 

objetivos e as necessidades do hospital. A metodologia será utilizada segundo uma posição 

interpretativa, baseada no contexto e nos processos de construção social da realidade. Esta 

postura está em consonância com diversos autores que questionam a aplicação de métodos 

e postura científica, baseados em princípios das ciências naturais, quando a área de estudo 

envolve e é influenciada fortemente por atores humanos (KHAZANCHI e MUNKVOLD, 

2000). 

Os hospitais são sistemas sociotécnicos nos quais as pessoas interagem com equipamentos 

e insumos para desempenhar ações específicas de acordo com regras estabelecidas 
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(WINTER et al., 2001). Igualmente, os SI são classificados como uma área de 

conhecimento voltada para o entendimento das implicações organizacionais do uso de 

sistemas técnicos e, considerando a natureza social, inerente às organizações, especialmente 

os hospitais que dependem em demasia da interação social entre técnicos e pacientes, 

podemos enfatizar suas características sociotécnicas. No mesmo sentido, podemos ainda 

colocar em evidência a essência sociotécnica do alinhamento estratégico da TI, seja porque 

seus efeitos e resultados podem depender da percepção e julgamento humano (BERG, 

2001), ou em razão de que sua estrutura fundamenta-se na construção de uma série de inter-

relacionamentos sociais (REICH e BENBASAT, 1996). 

Outro aspecto que fundamenta a postura epistemológica são os mecanismos de ação 

transformadora mútua que compõem os processos de alinhamento estratégico da TI que, 

sendo fortemente influenciados pelos atores que interagem durante o processo,  dificultam a 

modelagem de padrões emergentes de relacionamentos que possam ser reproduzidos 

através do tempo e espaço. Tais questões orientaram o pesquisador na adoção de um 

comportamento estruturalista, de natureza dualista, proposto por Anthony Giddens (PECI, 

2003), baseado na idéia que as estruturas socialmente influenciadas do hospital e do 

alinhamento estratégico serão melhores representadas virtualmente, através dos 

significados que os atores desenvolvem continuamente durante a interação social. E que a 

dualidade da estrutura, ora definida como meio ora definida como resultado, depende dos 

significados desenvolvidos pelos atores através de um processo contínuo de 

reconhecimento e avaliação (BRYANT, 2002). 

A escolha de uma postura interpretativa não faz menor a ênfase científica e justifica-se, não 

só no problema tratado pela pesquisa, mas também nos objetivos estabelecidos. Pretende-

se: conhecer o fenômeno central do alinhamento estratégico em hospitais através da 

identificação de seus principais conceitos, problemas e desafios; explicar os problemas e 

desafios detectados; identificar o processo mais importante no contexto; propor formas de 

intervenção para a solução dos problemas e desafios. 

Os objetivos deixam claro que a pesquisa pretende ir além da exploração de que tipo de 

perspectiva de alinhamento estratégico está em curso, já que para tanto, uma postura 
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positivista poderia ser considerada mais adequada, visto que dispomos de embasamento 

teórico suficiente para formulação das hipóteses necessárias. O próprio modelo de 

alinhamento estratégico adotado na fundamentação teórica da pesquisa já se mostrou 

suficiente em pesquisas anteriores, inclusive tendo como entidade de análise organizações 

hospitalares (BROADBECK, 2001; ALBUQUERQUE, 1998). A adoção de um 

comportamento interpretativo legitima-se na vontade de explorar fenômenos 

contemporâneos emergentes, que expandam e aprofundem o entendimento das perspectivas 

e do conteúdo do alinhamento estratégico em hospitais. Acreditamos que a flexibilização 

do rigor associada à postura positivista é compensada pela relevância e validade das 

descobertas objetivadas. 

3.4 Seleção da Entidade de Pesquisa e dos Participantes 

Amostragem teórica, ou seja, a amostragem baseada em construções teoricamente 

relevantes e objetivas para o tema pesquisado, constitui um dos aspectos essenciais e 

distintivos da metodologia. Tanto a seleção dos participantes como a coleta de dados são 

orientados pela relevância teórica para o tema pesquisado. 

A entidade de pesquisa escolhida para o estudo foi o indivíduo. O estudo centra-se na 

descoberta de uma teoria sobre o alinhamento estratégico segundo a percepção dos 

indivíduos. Em momento algum pretende-se extrapolar as descobertas individuais como 

uma realidade válida para as organizações em que atuam. Embora a construção da realidade 

organizacional seja fruto, em grande parte, das realidades individuais, este fato não orientou 

a amostragem teórica desta pesquisa. A amostragem teórica adotada na seleção dos 

participantes e na coleta de dados pretendeu completar o quadro teórico para os indivíduos, 

não para a organização. No entanto, tal consideração não impede que o quadro resultante 

das percepções individuais seja aplicado em uma reflexão organizacional. 

Desta forma, partimos para o processo de identificação de indivíduos que tivessem 

participado de projetos de TI importantes, e que durante a participação nos projetos, 

ocupassem posições que permitissem perceber a importância estratégica do projeto para o 
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hospital. Por exemplo, os indivíduos que desempenham funções meramente operacionais, 

como os programadores ou os usuários de sistemas, provavelmente, não são fortemente 

influenciados pela visão estratégica do hospital. Assim, a amostra escolhida é composta de 

indivíduos que tenham participado de projetos de TI importantes e que ocupem, no mínimo, 

cargos de gerência ou coordenação de uma área. 

A identificação dos participantes potenciais foi feita através da seleção de hospitais que 

desenvolvessem projetos de TI significativos. Para cada hospital, após conseguir a 

autorização da alta direção, identificamos alguns atores importantes. Cabe ressaltar, que 

sempre salientamos que a pesquisa não abordaria a visão organizacional, a organização não  

seria analisada e que as questões estariam voltadas para a coleta de relatos das opiniões 

pessoais dos participantes e que os mesmos não seriam identificados. Inicialmente, três 

participantes potenciais foram contatados diretamente, sendo que um deles não aceitou 

participar. 

Foram aplicadas as questões descritas, a seguir, na seleção dos hospitais em que os 

participantes seriam procurados:  

1. Alguma iniciativa estratégica do hospital necessitou do desenvolvimento de algum tipo 

de infra-estrutura de TI? 

2. A surgimento de uma nova TI proporcionou o desenvolvimento ou a alteração de algum 

serviço oferecido pelo hospital aos clientes internos ou externos? 

3. O hospital já desenvolveu algum tipo de iniciativa que visava harmonizar as estratégias, 

objetivos e necessidades do hospital com o uso apropriado e oportuno da TI? 

Essas questões foram propostas ao membro da alta direção que autorizou a participação dos 

atores entrevistados, e no caso dele responder afirmativamente pelo menos uma das 

questões, o hospital foi classificado como teoricamente relevante. Ou seja, os atores que 

seriam escolhidos no hospital estariam influenciados pela tema da pesquisa. Todos os 

hospitais contatados atenderam aos requisitos teóricos descritos pelas questões. 
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Outro aspecto que orientou a seleção dos hospitais e, conseqüentemente, dos participantes 

foi a diversidade de situações. A metodologia preconiza que a comparação constante de 

similaridades e diferenças no desenvolvimento dos conceitos é fundamental para a 

densidade do quadro teórico. Assim, houve uma busca de hospitais que atendessem ao 

requisito da relevância, mas que possuíssem características que diferenciassem suas 

estratégias ou atuação no mercado de serviços médico-hospitalares. Foram selecionados 

hospitais com localização geográfica, estrutura, cultura, porte, serviços e caráter lucrativo 

diferentes. Entretanto, todos os hospitais são de alta complexidade. Acredita-se que a 

aposição de realidades diferentes, e até mesmo conflitantes, amplia o quadro referencial do 

pesquisador e favorece a eliminação de possíveis vieses da amostra e do pesquisador. 

3.5 A Coleta dos Dados: instrumentos e condução da entrevista 

Os dados foram coletados através de entrevistas. Não foram utilizadas outras fontes, pois os 

documentos disponíveis pertinentes ao assunto retratam a posição organizacional do 

hospital e não a dos atores individuais.  

Para a condução das entrevistas foi utilizado um roteiro. Inicialmente o pesquisador 

apresentava os objetivos da pesquisa e, em seguida; as questões abordavam o perfil dos 

entrevistados e sua experiência profissional: 

! Idade 

! Formação 

! Posição do entrevistado no hospital  

! Área em que trabalha 

! Função desempenhada 

! Tempo na função 

! Papel desempenhado no planejamento e desenvolvimento de SI no hospital 
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! Experiência anterior no planejamento e desenvolvimento de SI 

A seguir, era apresentada uma questão aberta: 

! Conte sobre sua experiência no planejamento e desenvolvimento de soluções para as 

necessidades organizacionais do hospital, utilizando tecnologia e sistema de 

informação. Fale como ocorreu o processo, fatos mais relevantes, aspectos que 

facilitaram ou dificultaram. Lembre-se que a exposição deve revelar sua opinião pessoal 

e não a do hospital, e que você pode levar em conta sua experiência em outros 

hospitais. 

Os atores discorreram livremente sobre essa questão, ora ou outra, o pesquisador 

interrompia para tentar aprofundar um tema que julgava relevante ou para tentar conduzir o 

assunto de volta para o contexto da pesquisa. 

Após considerar o discurso espontâneo encerrado, o pesquisador avaliava se as questões 

que compunham o roteiro de pesquisa haviam sido abordadas. Em caso negativo, ou para a 

confirmação dos relatos espontâneos, o pesquisador seguia apresentando questões abertas, 

do tipo fale-me sobre, para os seguintes temas: 

! processo de formação de estratégia do hospital e o papel da TI; 

! vantagem competitiva desenvolvida através da TI; 

! posição do hospital, quanto ao uso da TI, em relação aos seus concorrentes diretos. E quanto 

à disponibilidade e qualidade das informações disponíveis; 

! integração adequada entre a TI e as necessidades organizacionais e estratégicas; 

! as evidências que indicam que o uso da TI está em harmonia com as estratégias de negócio 

ou com as necessidades organizacionais do hospital; 

!  a percepção quanto ao uso da TI para alcançar vantagens competitivas no setor de serviços 

médico-hospitalares; 
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Entretanto, conforme as entrevistas eram analisadas e os principais eventos e conceitos 

começaram a surgiu, novos temas foram incorporados ao roteiro. Por exemplo, o mercado 

fornecedor de soluções de sistema de informação do hospital surgiu como um tema 

relevante para os atores logo nas primeiras entrevistas e foi incorporado ao roteiro. Outros 

temas relevantes que surgiram a partir da análise foram: uso de “pacotes”, melhora dos 

processos do hospital, especificação de sistemas, resistência do médico, participação da 

enfermagem e  sistema de informações gerenciais. 

Todas as entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos participantes e duraram em 

média 70 minutos, variando de 30 minutos até 140 minutos.  

Todas as entrevistas foram gravadas. 

3.6 Quadro Teórico e Sensitivo 

Após cada entrevista, o pesquisador desenvolvia um quadro em que eram anotadas suas 

observações sobre a entrevista. Estes quadros foram trabalhados até o final da análise dos 

dados. O uso de anotações sobre cada entrevista visa o desenvolvimento teórico e sensitivo 

sobre o tema estudado (SCHMIDT, 2000). 

O quadro teórico e sensitivo é composto dos seguintes pontos: 

! Sobre o que falam quando descrevem a ligação entre TI e os objetivos organizacionais e 

estratégicos no Hospital?  

! O que os atores estão fazendo no momento? 

! O que pensam (assuntos, problemas e conceitos)? 

! Qual o principal problema, oportunidade ou preocupação? 

! Lições aprendidas. 
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3.7 A Codificação 

A abordagem Grounded Theory implica no desenvolvimento de três tipos de codificação: a 

codificação aberta, a codificação axial e a codificação seletiva. 

A codificação aberta foi procedida pela primeira vez quando estavam disponíveis cinco 

entrevistas de atores que atuavam em três hospitais diferentes. Tal estratégia visou 

favorecer a análise baseada nas similaridades e diferenças. Após a transcrição das fitas, 

quando o pesquisador efetuou uma primeira amostragem teórica, selecionando os trechos 

pertinentes e descartando o restante, procedeu-se o processo de codificação aberta. O relato 

de cada ator foi analisado e trechos que evidenciavam algum conceito importante para o 

tema foram discriminados. De posse de uma planilha com os trechos discriminados 

atribuíram-se conceitos substantivos, bem próximos dos próprios relatos, para cada trecho.  

A codificação aberta das cinco planilhas se mostrou um processo muito iterativo, 

demandou um trabalho exaustivo com as cinco planilhas até que um primeiro conjunto de 

códigos pertinentes fossem identificados. Assim, sugere-se que a análise progressiva e 

concomitante com a coleta dos dados deve ser procedida não só pelo fato de orientar a 

amostragem teórica, mas também para tornar a codificação menos árdua, já que a 

codificação iterativa, baseada na revisão das planilhas através do método de comparação 

constante de similaridades e diferenças, exige a revisão dos conceitos a cada novidade que 

se manifesta. 

Procedida a conceituação do primeiro grupo de entrevistas, foi procedida também a 

primeira tentativa da categorização, ou seja, o agrupamento dos conceitos em categorias 

mais abstratas que abarcassem os conceitos substantivos em termos de propriedades e 

dimensões. Os conceitos que descrevem e classificam uma categoria são abstrações, ou 

seja, eventos, fatos, objetos, ações/interações são separados mentalmente do texto, para 

representar construções conceituais de mais alto nível, e não apenas uma situação 

específica de um indivíduo, grupo ou organização. Os dados específicos de indivíduos, 

grupos e organizações são utilizados na derivação da categoria, através da análise da 

relevância e aplicabilidade do conceito em cada um dos casos; para tanto, procedeu-se a 

especificação de propriedades e dimensões que acomodem cada um dos casos dentro de 
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uma categoria. A abstração das categorias não é uma tarefa trabalhosa. No entanto, 

sugerimos que o pesquisador não atenha-se muito à definição do que é propriedade ou 

dimensão, ou subcategoria nessa fase. Acredita-se que nessa fase o pesquisador ainda não 

desenvolveu a sensibilidade teórica necessária para consolidar uma classificação. A 

identificação e classificação de propriedades e dimensões evoluem nas outras fases de 

codificação. 

Com o primeiro conjunto de categorias satisfatório, foi efetuada a análise concomitante 

com a coleta de dados de outras sete entrevistas. Da mesma forma os trechos foram 

discriminados e conceituados. Os novos conceitos, então, foram classificados dentro das 

categorias anteriormente identificadas, quando eram pertinentes ou agrupados em novas 

categorias ou, ainda, foram criadas novas categorias para suportar os conceitos antigos 

reclassificados e os novos conceitos que surgiram nas sete entrevistas.  

Com o total de doze entrevistas codificadas e categorizadas, partiu-se para a primeira 

versão da codificação axial. 

A codificação axial é baseada no desenvolvimento de um modelo paradigmático que 

organize as categorias identificadas segundo as dimensões descritas abaixo. 

Condições intervenientes: categorias que descrevam fatos, eventos, objetos capazes de 

modificar as condições causais. 

Condições causais: categorias que contenham os elementos que influenciam o contexto, 

que produzem as condições contextuais do fenômeno. 

Condições contextuais: categorias que descrevam as condições contextuais das estratégias 

de ação/interação identificadas. 

Estratégias de ação/interação: categorias que descrevem quais são as ações e as interações 

desenvolvidas no evento o fenômeno interpretado como central para os atores.  

Conseqüências: categorias que descrevem quais são as conseqüências do processo de 

ação/interação. 



65 

 

A primeira versão do modelo paradigmático foi então confrontada com os quadros teóricos 

e sensitivos com o intento de validação de sua congruência com os depoimentos coletados. 

Foi verificado se uma condição causal era apresentada como estratégia de ação/interação, 

por exemplo. O  único aspecto a ser ressaltado é que as conseqüências tendem a se 

confundir com as condições intervenientes. Por exemplo, a aprendizagem, pela sua própria 

essência, é uma conseqüência do processo de ação/interação, contudo, também é uma 

condição interveniente capaz de influenciar as causas delineadoras do contexto. Nesses 

casos o pesquisador adotou a classificação que achou mais relevante para o tema segundo 

sua experiência e quadro teórico do ator. 

Em seguida, procedeu-se a codificação seletiva que resultou na identificação da categoria 

desenvolvimento de SI como central. A classificação da categoria central foi procedida a 

partir dos quadros teóricos e sensitivos. E está baseada na constatação de que todos os 

atores articularam seus depoimentos em torno do tema. Ou seja, todos os depoimentos 

analisados abordavam a compra de sistemas de informação hospitalar como uma questão 

importante, no passado ou no presente. O sucesso e os fracassos, ou as necessidades atuais, 

eram em grande parte descritas através desse tipo de iniciativa. 

Com o processo de análise semipronto, confrontou-se o modelo teórico com a codificação 

das seis entrevistas restantes. As categorias identificadas nas novas entrevistas couberam 

perfeitamente nas categorias já identificadas, apenas um dos atores expôs novas 

propriedades e dimensões para categorias já existentes, assim sendo, os códigos 

manifestados no relato do ator foram incluídos, e o restante dos relatos abandonados em 

razão de não acrescentarem novas perspectivas ao modelo teórico. Assim, as codificações 

foram finalizadas e passou-se ao refinamento da codificação seletiva. 

Se o objetivo da pesquisa é a construção de um quadro teórico, deve-se observar que, 

conforme STRAUSS e CORBIN (1998) preconizam, as evidências resultantes da pesquisa 

devem ser apresentadas como um conjunto de conceitos inter-relacionados, e não apenas 

um lista de temas. Os relacionamentos entre os conceitos, da mesma forma que as 

categorias, são abstrações interpretadas a partir dos dados e não descrições específicas de 

cada caso, assim, são construídos pelo pesquisador a partir da interpretação dos dados: 
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“By “constructed”, we mean that an analyst reduces data from many cases into 

concepts and sets of relacional statements that can be used to explain, in general 

sense, what is going on.” 

Na codificação aberta identificaram-se as categorias e as propriedades que as definem, para 

depois proceder, numa segunda análise, a identificação das dimensões em que as categorias 

variam. Na codificação axial, as categorias são sistematicamente desenvolvidas, agrupadas 

e reagrupadas, e ligadas as suas subcategorias. Entretanto, o quadro teórico que descreve os 

achados da pesquisa não estará consolidado até que a categoria central seja integrada ao 

quadro teórico através de seus relacionamentos. Tendo a integração da categoria central em 

vista, procede-se o refinamento da codificação seletiva, que é o processo de integração e 

refinamento das categorias através de identificação de uma categoria central. 

A identificação da categoria central também constitui mais uma abstração, através da qual o 

pesquisador apresenta o tema principal da pesquisa. A categoria central representa, em 

poucas palavras, os assuntos e problemas mais importantes apontados pelos participantes. 

A identificação da categoria principal pode envolver: o desenvolvimento de uma narrativa 

que descreva, através das categorias e seus relacionamentos, o enredo exposto pelos 

participantes; a elaboração de diagramas; a classificação, organização e revisão de 

observações de notas; ou o uso de programas de computador como o Atlas.ti e outros 

(PANDIT, 1996; KELLE, 1997; BURGESS, 1995). 

Neste estudo, optou-se pela apresentação da codificação seletiva através de um diagrama 

que retrata a categoria central, suas propriedades e dimensões e seus relacionamentos com 

as subcategorias. 

O comportamento interpretativo necessário na condução da metodologia pode suceder 

dúvidas, por exemplo, se outro pesquisador, a partir dos mesmos dados, chegaria a mesma 

categoria central identificada numa dada pesquisa. Conforme STRAUSS e CORBIN (1998) 

ponderam, outro pesquisador, com uma orientação teórica distinta, pode chegar a uma 

categoria central diferente. No entanto, se a pesquisa apresentar quais foram as premissas 

conceituais utilizadas para se chegar na categoria central, outros pesquisadores, a despeito 

de suas orientações teóricas, poderão acompanhar o raciocínio lógico empregado e 
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concordar que a categoria central apresentada é uma explanação plausível para o que está 

acontecendo. 

3.8 Perfil dos atores entrevistados 

Homens 14 
Sexo Mulheres 4 

Graduação 4 

Especialização 8 

Mestrado 4 Formação 

Doutorado 2 

Gerência/ Coordenação de 
área 

8 

Alta Gerência 7 Posição Hierárquica 

Alta Direção 3 

Menos de 1 ano 3 

De 1 a 5 anos 3 

5 a 10 anos 5 

10 a 20 anos 5 
Tempo no hospital 

20 ou mais 2 

TI 11 
Área em que atua Não-TI 7 

Sim 3 Experiência em projeto de TI 
em outros hospitais Não 15 

Sim 10 Experiência em projetos de 
TI fora da área de serviços 
médico-hospitalares Não 8 

 

Quadro 9 – Perfil dos Atores Entrevistados 
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Hospital a Hospital b Hospital c Hospital d Hospital e 

Caráter Público Privado Privado Público Público 

Fins Lucrativos Não Não Não Não Não 

São financiados por 
convênios e particulares Não Sim Sim Sim Sim 

Universitário Não Não Não Sim Sim 

Possuem cursos de 
graduação ou pós-
graduação 

Sim Não Sim Sim Sim 

Especializados Sim Não Não Sim Não 

Leitos 400 a 500 200 a 300 400 a 500 400 a 500 Mais de 
500 

Unidades de internação 
descentralizadas Sim Não Não Sim Sim 

Outros serviços 
descentralizados Sim Não Sim Sim Sim 

Estações Mais de 
1000 

Entre 300 e 
400 

Mais de 
1000 

Mais de 
1000 

Mais de 
2000 

Servidores Entre 50 e 
100 

Menos de 
50 

Entre 50 e 
100 

Entre 50 e 
100 

Entre 50 e 
100 

Quantidade de atores 
entrevistados 5 4 7 1 1 

 

Quadro 10 – Perfil dos Hospitais em que os Atores Trabalham 
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4. Análise dos Dados 

4.1 Descrição operacional das categorias 

4.1.1 Aprendizagem 

A categoria classificada como Aprendizagem surgiu da constatação dos atores de que o 

alinhamento estratégico da TI envolve aprender sobre algumas coisas. Ao mesmo tempo 

que apresentaram o que se aprende, também manifestaram-se sobre como a aprendizagem 

pode ser desenvolvida. Embora a maioria das experiências expostas abordem a 

aprendizagem individual – usuários, médicos, profissionais de TI - a aprendizagem 

organizacional também foi identificada. Assim, a entidade de aprendizagem manifesta-se 

como a propriedade quem da categoria.  

Com relação à propriedade o que aprender, um grupo significativo de atores apontou a 

capacidade de definir a necessidade de informação como uma dimensão relevante: 

“Começamos um novo sistema. E outra coisa, nós temos que começar pelo 

relatório, hoje eu tenho certeza disso. Primeiro, o que você quer para depois pensar 

em como vai ser a ficha. Após a experiência da ficha de treze páginas, eu fiz o 

oposto. Definimos um sistema só com os dados que eram preenchidos, mas ficou 

muito pobre. Tínhamos muitos números, mas ficou muito pobre. Fiquei tão 

angustiada com aquela coisa que ninguém fazia porque era impossível! Ou 

atendíamos um grande número de pacientes ou preenchíamos a ficha inteira. Ou 

atendíamos um número médio de pacientes e preenchíamos uma ficha razoável. O 

inverso também é um perigo, pois eu fiz uma ficha muita concisa. Não adianta 
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definir campos que não vamos conseguir preencher. Hoje, depois dessa 

experiência, acho que o usuário tem que ter muita cautela e experiência, tem que 

fazer muito relatório, trabalhar com a informação antes de definir os dados do 

sistema. Foi o que aconteceu na definição do sistema atual; nós já tínhamos 

experiência de fazer aquilo e sabíamos o que precisávamos.” (Ator1 13) 

“Os médicos formados nos últimos 10 anos são os que mais demandam tecnologia, 

querem serviços no Palm, no celular. Já na capacidade de definir necessidades os 

mais velhos são bem melhores. A experiência apura as verdadeiras prioridades, o 

cara depois de um tempo começa a perceber que o celular é bonitinho, o 

computador é bonitinho, mas, no fim do dia, ele questiona: o que faz diferença na 

minha vida; e isso vale para coisas técnicas e científicas. Então, a informação é 

aquele negócio, você senta para definir uma ficha e, quando acaba a ficha, tem 10 

páginas de ficha. Então, pergunto: quem vai preencher essa ficha? Vocês é que vão 

ter que preencher essa ficha, então, eles começam a selecionar o que precisam. A 

minha experiência é que quem passou por esse processo duas, três, quatro vezes é 

muito mais objetivo, já senta e fala na primeira tacada, e está preocupado que, se 

demorar mais de dois minutos, ninguém vai preencher, não adianta perguntar isso, 

pois ele não fez tal exame. Quem tem experiência é muito mais útil. Eles têm muito 

mais maturidade sobre o poder da informação propriamente dita, não coletam a 

informação só por coletar, começam a ter mais crítica, “será que eu preciso mesmo 

disso?” Não coletam tanto lixo porque lixo custa caro, pois na hora em que 

precisamos da informação temos que garimpar, e garimpar dá trabalho e custa 

caro.” (Ator3 28) 

“[...] mas só inicio o desenvolvimento de qualquer sistema quando eles conseguem 

estabelecer claramente suas necessidades, por isso, normalmente, os sistemas 

excedem os prazos estabelecidos; nunca vi um projeto acabar dentro do prazo 

estabelecido, acho que um dos motivo é a dificuldade que o médico tem de definir 

suas necessidades. Eles vão amadurecendo suas necessidades durante os projetos, 

quando entram mais em contato com o assunto do projeto e são obrigados a focar 

melhor seus objetivos.” (Ator10 9) 

“Após realizarmos uma série de investimento na formação gerencial de nossos 

gerentes e chefes, estamos conseguindo que eles apresentem para a TI as suas 
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necessidades. Pois antes a coisa patinava, depois de quatro meses de 

desenvolvimento eles resolviam que tinham que ter uma coisa diferente, mas que 

comprometia todo o projeto até então [...] e aí a coisa ficava patinando. Hoje 

vivemos uma realidade bem melhor mas foi preciso desenvolvimento da 

capacidade gerencial.” (Ator2 21) 

O conhecimento que os participantes de projetos de TI possuem sobre o negócio do 

hospital ocorre como outra instância importante da propriedade o que: 

“O outro facilitador é a ampulheta mesmo, é o fato de termos uma equipe que está 

há muito tempo aqui e conhece isso tudo. Conhecer o negócio é fundamental. Mas 

tem uma coisa importante, esse negócio é mutante. E tudo isso obriga o pessoal a 

reentender o hospital a cada dia, mas aquelas pessoas que têm o espírito de 

mutante, o DNA de mutante, acabam tendo vantagem porque têm uma linha de 

aprendizado.” (Ator3 21) 

“No início pode ser que a TI não conhecesse, mas agora já conhece o negócio do 

hospital. Por isso, acho importante uma gerência de TI permanecer bastante tempo 

para solidificar o conhecimento da Instituição. No início, quem trabalhava na TI 

não conhecia como funcionava o hospital, mas agora já conhece bem.” (Ator1 32) 

“Existia um monte de programadores que estava muito mais voltado para 

tecnologia pela tecnologia, do que para os processos dos hospitais. Me reuni com a 

equipe e coloquei que, a partir daquele momento, eles teriam que ter conhecimento 

de processo. Quem conhecer de farmácia vai ter que entender mais de farmácia do 

que o farmacêutico [...] porque não é aceitável que um analista de sistema não 

entenda do processo.” (Ator11 4) 

Outro assunto citado como dimensão da propriedade o que foi o conhecimento sobre TI: 

“Hoje acredito que a diretoria está mais conscientizada sobre a importância da TI, 

porque houve todo um trabalho de conscientização nesse sentido; que a TI pode ser 

um apoio e deve ser o apoio que eles necessitam. A diretoria já está conscientizada, 

mas é um trabalho contínuo, tem que continuar estimulando, nunca acaba. Na hora 

em que introduzir uma ferramenta de BI, ou fizer uma outra coisa, a necessidade 
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vai ser outra, porque quanto mais informação é oferecida, a necessidade vai se 

transformando, é onde a gente tem que caminhar junto.” (Ator4 12) 

“Hoje o conhecimento das pessoas da Alta direção sobre TI não é ruim, não. Já foi 

muito ruim no passado, mas como a gente está há muito tempo aqui e o turn over 

aqui não é muito importante, então, a gente conseguiu deixar um agregado de 

cultura de informatização bem razoável.” (Ator3 9) 

E, por fim, identifica-se a dimensão saber gerenciar projeto de TI: 

“Outro ponto é enxergar a TI só como custo. Enquanto as outras indústrias sabem a 

importância do investimento na TI, na saúde as pessoas não sabem transformar os 

custos da TI em investimento. Também falta saber gerenciar a TI como um 

investimento. As pessoas conhecem muito da área clínica mas sabem pouco de 

como administrar um projeto. Falta maturidade aos gerentes dos hospitais para 

enxergar e cobrar da área de TI uma coerência do investimento.” (Ator11 33) 

Tomando-se como base as citações já apresentadas e outras apresentadas a seguir, podemos 

observar que estas referem-se às formas como a aprendizagem pode ser desenvolvida. As 

dimensões da propriedade como descrevem que para os atores os indivíduos aprendem 

através: da experiência prática; da capacitação gerencial formal e prática – apresentada 

como maturidade -; da participação em grupos como os de planejamento estratégico e 

comitês de informática; da reflexão; interação social na organização – descrita como o 

tempo de trabalho das pessoas na organização - e treinamento formal em TI. 

Reflexão: 

“Eu até ousaria dizer que a nossa média de compreensão da informática, não só da 

questão de computador, mas do papel da informática como um todo, mesmo nas 

faixas etárias maiores, é muito razoável, razoável para bom, e insisto nas faixas 

etárias maiores, pois todos os estudos que vejo mostram que isso só é verdade nas 

faixas etárias abaixo de 40 anos. Olha, aqui, nós temos experiência com professores 

na faixa de 60 a 70 anos muito interessantes. Não digo que sempre foi assim, mas 

hoje eles conseguem ter uma visão de como se posiciona a informática dentro do 

processo, qual é o seu papel. Acabou aquele negócio de “quero um computador, 
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mas não sei o que vou fazer com ele”. Hoje eles estão menos preocupados com o 

computador, com a máquina; a questão central é a solução mesmo, a informação, o 

banco de dados, “onde eu vou fazer diferença, como vou publicar mais, como 

posso ter apoio para melhorar a qualidade”, esse tipo de coisa que é o nobre, o lado 

nobre do que a gente faz.” (Ator3 10) 

Participação em grupos: 

“O Comitê tem ajudado muito a TI a colocar determinados planos para a Empresa, 

eles entendem e avaliam e, principalmente, difundem a questão TI. Hoje os 

participantes do planejamento estratégico, que fazem parte do Comitê, têm uma 

facilidade maior de compreender toda a abrangência da TI. Os demais não 

possuem essa familiaridade.” (Ator6 4) 

 “Nossos objetivos estratégicos estão em fase de revisão e questionamento. Eles 

surgiram a partir de uma consultoria externa que ouviu todo o hospital e propôs os 

objetivos atuais. Usamos o planejamento estratégico formal há 6 anos, mas agora é 

que ele está se intensificando. A revisão envolve uma discussão ordenada que ouve 

todos os níveis hierárquicos e unidades. O conhecimento dos participantes sobre TI 

varia muito. Temos graus diferentes de percepção, uns que andam mais rápido, e 

selecionam indicadores mais precisos, o grau de conhecimento é diversificado, mas 

em linha geral o conhecimento é bom. O conhecimento de TI fica evidente quando 

observamos o grau de questionamento das pessoas. Hoje o questionamento 

daqueles que participam do planejamento estratégico é muito grande.” (Ator9 18) 

A análise dos trechos já apresentados mostra que a entidade de aprendizagem descrita é o 

indivíduo, caracterizado pelos gerentes, médicos, profissionais de TI, usuários de sistemas e 

participantes de grupos. Entretanto, o trecho abaixo fez emergir o conceito da organização 

como entidade de aprendizagem: 

“O grande desafio da equipe de TI é não parar de fazer coisas e ao mesmo tempo 

buscar o alinhamento. Porque é óbvio que requer tempo e maturidade para que a 

organização diga que sabe o que quer fazer com a informação.” (Ator5 18) 
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Desta forma, a propriedade quem, que possui as dimensões indivíduo e organização é 

classificada. 

Categoria Propriedade Dimensão 
Capacidade de definir a necessidade de 
informação 
Conhecimento sobre o negócio do hospital 
Conhecimento sobre TI 

O que  

Saber gerenciar projetos de TI 
Experiência prática 
Capacitação gerencial  
Participação em grupos 
Reflexão 
Tempo de trabalho na organização 

Como 

Treinamento formal em TI 
Indivíduo 

Aprendizagem 

Quem Organização 

 

Quadro 11 – Categoria Aprendizagem 

Não é propósito da pesquisa aprofundar a reflexão sobre os conteúdos da aprendizagem 

descritos pela propriedade, mas um ponto que gostaríamos de salientar é que a perspectiva 

de negócio exposta pelos atores possui uma orientação interna, ou seja, conhecer o negócio 

denota conhecer o funcionamento operacional do hospital e seus processos produtivos. Não 

foram observadas considerações relevantes sobre o conhecimento do negócio do hospital 

segundo uma perspectiva do contexto externo do negócio.  

4.1.2 Aspectos Socioculturais 

A análise dos depoimentos dos atores expõe uma série de conceitos que descrevem as 

reações das pessoas quando interagem com a TI durante todas as fases de um projetos de 

SI.  O significado do projeto de SI abarca não só as fases de concepção e planejamento, 

mas também a de implementação e avaliação, ou seja, o uso dos SI e a interação com os 

resultados do SI. Considerou-se como reação o comportamento durante os projetos e os 

valores, crenças e símbolos compartilhados a partir da experiência interna, bem como 
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aqueles contidos no contexto interno dos projetos de SI, mas desenvolvidos através da 

interação como ambiente externo. 

A classificação da categoria Aspectos Socioculturais é caracterizada pelas propriedades: 

comportamento durante os projetos de SI, percepção do estágio de evolução da TI, 

cultura da profissão/ocupação e experiências anteriores.  

Um grupo importante de atores evidenciam a propriedade comportamento durante os 

projetos de SI, descrevendo a resistência do médico como uma dimensão relevante: 

“A demanda aqui é muito grande, existem muitas necessidades, principalmente, na 

área médica, de um prontuário eletrônico, e na parte assistencial em geral existe 

realmente uma demanda muito grande, e por ser um grupo reduzido, e pelas 

limitações da ferramenta que nós tínhamos, eu acredito que a TI ficou um pouco 

aquém da necessidade do usuário. [...] Acho que a demanda é muito grande. O 

engraçado é que apesar da demanda ser muito grande existe muita resistência na 

área médica. [...] Porque a parte médica é difícil, é difícil fazer o médico sentar no 

computador para solicitar um exame, ou buscar o resultado de um exame [...]” 

(Ator4 4) 

“Na implantação do sistema atual, tivemos muita resistência à máquina, tivemos 

que preparar nossos médicos para utilizar a prescrição eletrônica. Foi um 

problema; assim de ter que ensinar até como se pegava o mouse, foi uma coisa, 

assim, inacreditável! E são médicos jovens! Depois foi incorporado, mas precisou 

de muito treinamento.” (Ator1 9) 

“Vale a pena dizer  que a área médica foi onde encontramos a principal resistência, 

a área médica foi a que mais resistiu à implantação do sistema. [...] A área médica 

resistiu um bocado, e mesmo alguns chefes de serviços, assim eu passei a adotar 

uma estratégia com eles [...]” (Ator2 10) 

Os médicos não aparecem apenas como resistentes ao uso de SI, alguns depoimentos 

relatam experiências em que os médicos desempenham um comportamento favorável, e que 

caracterizam a dimensão utilidade do médico. Contudo, conforme os excertos 

demonstram,  a utilidade do médico está relacionada com a concepção e a avaliação dos 
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SI, e não com a operação do sistema. O fato do médico utilizar o SI para atualizar o 

prontuário eletrônico ou para consultar o resultado de exames é descrito pelos atores como 

um resultado do SI e será discutido na categoria pertinente. 

“O único sistema antigo que não foi abandonado foi desenvolvido graças ao 

esforço pessoal de um chefe do serviço (médico) que tinha uma visão bem 

interessante da área de informática. Ele acompanhou pessoalmente todo o 

desenvolvimento do sistema e conseguiu passar com sucesso a sua visão do serviço 

para o sistema. [...] Nós médicos estamos sempre querendo avançar no campo 

tecnológico, não só tecnologia médica, mas TI também.” (Ator2 5) 

“Aquele cara que tá ali é da alta direção. Esse cara é um médico e tem uma visão 

inovadora, sempre solicita soluções inovadoras, mas ele é completamente 

alucinado, pede uma porção de coisas ao mesmo tempo, mas ele é bom! Porque dá 

um monte de idéias. [...] Agora ele está querendo implantar o sistema gráfico e está 

fazendo a maior pressão, isso é que é legal, eu não preciso fazer força nem pressão, 

eles querem! [...] Nosso  SIH possui restrições tecnológicas, ainda usamos interface 

tipo texto, mas como nossa rede de comunicação também não estava preparada 

suportar adequadamente um ambiente cliente-servidor, não podíamos pensar em 

outra solução. Mas alguns médicos criticam o sistema apenas em razão da 

interface. É verdade que existem aqueles médicos e usuários que se consideram 

especialistas em informática, vivem dando palpites, mas também são esses os que 

costumam dar uns toques bem importantes, conseguem pensar mais além e 

detectam problemas importantes nos sistemas.” (Ator10 33/13) 

“Minha experiência com projetos de TI começou há 22 anos quando o Hospital 

ganhou um computador. Na época existia um negócio que  chamavam de softhouse, 

então pensamos que a forma mais interessante para utilizar o computador seria 

contratar uma softhouse, que já tem expertise, para desenvolver um programa e 

implantar. Eu chamei 10 softhouse para conversar. Para cada uma eu pegava uma 

folha e desenhava um quadrado no meio. Dizia que aquilo era uma prescrição 

médica. Então, começava a mostrar como aquilo ela utilizado, que o médico 

prescrevia medicamento, dietas, cuidados específicos, exames e outros. E que cada 

item da prescrição gerava ordens que iam para uma área específica. Então, 

geravam notas de débito para a cobrança, e que aí, geravam notas fiscais. E assim 
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por diante. Enchi a folha, tanto que no terceiro já fiz um xerox. Dos 10, nenhum 

voltou! Como tínhamos um médico que era interessado nesse assunto, deixamos 

com ele a solução para nosso problema. Ele acabou desenvolvendo internamente 

um sistema que se tornou nosso sistema de informações hospitalar (SIH). Existe um 

outro sistema que ele desenvolveu que usamos até hoje.”(Ator9 1) 

Em contrapartida à resistência do médico, os atores articulam a dimensão patrocínio da 

enfermagem: 

“Nosso grande apoio, nosso grande patrocinador, se é que podemos chamar assim, 

é a parte da enfermagem. Se a gente conseguir vender as idéias para a enfermagem 

as coisas andam, porque na realidade são elas que acabam pondo a mão na massa e 

resolvendo.” (Ator4 5) 

“[...] e já na enfermagem foi justamente ao contrário pois a enfermagem estava 

inteiramente acostumada a lidar com um sistema de organização muito bem 

estruturado. As enfermeiras têm uma visão organizada e estruturada, muito 

melhor do que a dos médicos, e com isso eles estavam muito mais habituados em 

ter as coisas documentadas, regradas etc. Então, na enfermagem foi muito mais 

fácil, e eles foram nossos grande aliados na implantação.” (Ator2 11) 

Da mesma forma que a utilidade do médico surge como um conceito ligado à concepção e 

avaliação dos SI, os depoimentos analisados sugerem que o patrocínio da enfermagem está 

associado às questões de operação do SI. Este fato parece ser relevante na reflexão sobre a 

gestão do tipo de compromisso com o projeto de TI planejado para cada grupo de atores. 

Esta constatação poderia ensejar a divisão da propriedade comportamento durante os 

projetos de SI, segundo as fases discretivas do projeto de SI, viabilizando, desta forma, a 

exploração das dimensões mais importantes. Entretanto, como a pesquisa centra-se no 

alinhamento estratégico, a classificação que parece mais relevante, neste caso, é a divisão 

dos projetos de SI em uma propriedade que descreva a ligação do SI com os objetivos 

estratégicos e organizacionais e outra que descreva a execução consistente do SI. Contudo, 

os depoimentos analisados não evidenciam suficientemente a pretensão estratégica 

organizacional nas iniciativas utilitárias dos médicos, nem a ausência de resultados 

estratégicos emergentes no patrocínio operacional da enfermagem. O desenvolvimento 
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dessas propriedades requeria o retorno à pesquisa de campo e o levantamento de dados 

adicionais suficientes para que os conceitos associados ao evento pudessem emergir em 

termos de características e dimensões. Como a pesquisa está voltada para a elaboração de 

um quadro geral sobre o alinhamento estratégico, não se pretende examinar mais a fundo o 

desenvolvimento dessa propriedade específica. 

A ausência de visão corporativa, ou de um processo de produção dos serviços integrado, 

é exposta como outra dimensão da propriedade: 

“Por outro lado tem a parte cultural que dificulta. As pessoas têm uma dificuldade 

grande de entender que não é a TI que vai fazer do jeito que ele quer, a TI vai ser 

uma aliada para procurar a melhor solução para o negócio, e não para a área dele. 

Outra dificuldade é que os usuários não conseguem ter uma visão corporativa de 

seu processo, uma visão integrada. Muitas vezes os usuários acabam solicitando 

determinadas mudanças no sistema, visando a sua área e não consideram o 

impacto que isso tem no processo como um todo. A ausência de uma visão 

integrada é uma dificuldade para introduzir os processos de TI.” (Ator6 20) 

E completando a propriedade comportamento durante os projetos de SI a dimensão que 

expõe o fato da cultura organizacional valorizar a TI: 

“Não temos um sistema de avaliação que considere o comportamento no uso da TI, 

mas hoje o posicionamento contrário à TI na Instituição depõe contra o funcionário. 

Já passamos da fase em que alguém que fosse contrário podia andar por aí falando 

que não ia usar ou que era contra. Hoje se alguém acha isso não fala.” (Ator1 33) 

“O que facilita muito a integração da TI é que todos os usuários de alguma forma 

interagem com a TI, bem ou mal. Isso acaba incorporando a idéia de que para o 

negócio girar, para que eles possam fazer negócio, vão ter como ferramenta a TI.” 

(Ator6 19) 

A percepção que os atores possuem sobre o estágio de desenvolvimento da TI no hospital é 

exposta através da comparação com outros setores econômicos. As dimensões da 

propriedade evidenciam as expectativas que os atores possuem com relação a TI no 
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hospital. Assim, classifica-se a propriedade percepção do estágio de evolução da TI  

segundo as dimensões: 

nível de informatização; 

“Uma forma de conseguir vantagem competitiva através da TI é levando o hospital 

até o médico. Outra coisa é levar o hospital até a casa do paciente. Além desse tipo 

de projeto, a TI pode atuar diretamente na redução de custos, aumentar os lucros e 

aquelas perfumarias como: acesso à internet no quarto e outras. Campo para TI 

existe bastante, mas os hospitais estão começando pelo básico, esse setor tem uma 

carência muito grande de profissionalização que a indústria já passou, que o banco 

já passou há trinta anos, que é automatizar, garantir segurança...” (Ator7 23) 

“Avalio o alinhamento da TI segundo três aspectos fundamentais. Avalio se a 

informação é gerada e utilizada no ponto em que é necessária. Outro ponto 

fundamental é o nível de integração, saber se cada item é digitado uma vez só. E, 

por fim, verifico se o cliente tem acesso ao SI. Saber se o sistema também é utilizado 

pelos clientes e fornecedores que estão fora da Organização. É muito difícil 

encontrar alguém que tenha os três aspectos. As instituições bancárias possuem os 

três, mas banco é muito mais simples do que hospital.” (Ator5 20) 

incorporação de conceitos de TI; 

“Se entro em uma reunião e começam a delirar, já coloco que o departamento do 

delírio é com o Desenvolvimento. Quando chega para mim tem que vir organizado, 

estruturado. Eu preciso ter as coisas organizadas. E esse é um mundo novo para as 

pessoas daqui; para uma pessoa que já viveu sistemas no setor Bancário ou na 

Indústria, isso é uma coisa absolutamente normal. Quando conversava com os 

gerentes de produto no Banco, eles já tinham isso no sangue. Mas aqui os nossos 

usuários não têm essa percepção.” (Ator8 6) 

consolidação dos processos de trabalho:  

“A maior questão para a TI nos hospitais é que coisas que estão resolvidas nas 

outras indústrias ainda são um problema na área de saúde. Na saúde, quando um 

usuário coloca que o sistema tem problemas, mesmo ele não conhecendo o sistema, 

as pessoas acreditam que o sistema está com problema, mas muitas vezes é ele que 
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não conhece o seu próprio trabalho, ou até mesmo não está querendo trabalhar. 

Nas outras indústrias já se chegou à conclusão se o sistema tem ou não problema 

há 20 anos atrás.(Ator11 6) 

A propriedade cultura da profissão/ocupação foi explicitada nos depoimentos que relatam 

a percepção que os atores desenvolveram sobre as características específicas de grupos 

profissionais/ocupacionais no ambiente hospitalar. A falta de habilidade e capacitação do 

gerente hospitalar aparece como um símbolo relevante nos depoimentos: 

“O que vejo no setor de serviços médico-hospitalares é que tem pouca gente 

olhando a otimização do processo. Porque o custo alto está ligado à mão-de-obra 

especializada. E o mais estranho é que o pessoal administrativo é mais fraco do que 

em outras indústrias, mesmo trabalhando com um recursos altamente escassos e 

caros. E a indústria da saúde está repassando o custo. Acho que não adianta ter só a 

informação, tem que ter gente analisando os processos para buscar melhorias. O 

pessoal clínico não tem essa visão. Trazemos todo o modelo tecnológico americano, 

mas não introduzimos pessoal para lidar com os custos dessa tecnologia.” (Ator11 

31) 

“Porque uma coisa que a gente nota aqui é o seguinte, tem uma turma da área 

hospitalar que está abaixo da Coordenação que é muito ruim em administrar 

qualquer coisa, por exemplo, um chefe de clínica é um excelente médico, mas 

muito ruim para administrar, bota cinco pessoas para ele administrar e dar tarefas 

que ele já não consegue, qualquer coisa que fuja do escopo de atender ao paciente é 

uma dificuldade, então a Instituição tem uma preocupação muito grande em 

formar gerentes.” (Ator10 29) 

“[...] e isso aí está ligado a uma coisa mais ampla que é a dificuldade de gerência 

profissional na área de saúde, que hoje está melhorando, mas não existia até alguns 

anos atrás[...] “ (Ator2 20) 

“A Introdução de tecnologia gerencial/organizacional influenciou muito a 

Instituição e a TI teve que caminhar junto para atender isso daí. A habilidade 

gerencial preocupa a Instituição porque na área de serviços médico-hospitalares, de 

modo geral, os gerentes nunca têm habilidades gerenciais. Isso tem sido uma 

preocupação bastante grande.” (Ator1 27) 
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“Considero o conhecimento dos gerentes e chefias sobre TI bem restrito. Eu acho 

que por ter vivenciado a questão da TI aqui no Hospital desde o início, por ter 

criado um vínculo forte com a Gerência de TI e me interessar, ter estudado e lido, 

vejo que nossos profissionais enxergam a TI como maneira de ter uma ferramenta 

que vai organizar o trabalho deles, só que quando eles são colocados frente à 

questão que eles precisam dizer o que eles desejam, muitas vezes eles tem 

dificuldades para dizer o que desejam da TI e aí passamos por sérias dificuldades, 

pois desenvolvíamos uma aplicação, e lá pelas tantas o chefe de serviço começava a 

colocar que estavam faltando uma série de coisas. Aí era um sem fim de coisas e 

nunca chegávamos ao fim... faltava a visão gerencial das pessoas” (Ator2 19) 

As peculiaridades da prática médica e do perfil da profissão e suas conseqüências nos 

projetos de TI são recorrentes nos dados analisados. Os conceitos relativos aos médicos 

foram organizados em três dimensões. A primeira examina os aspectos socioculturais 

relativos à prática clínica em hospitais e pretende suportar a reflexão não só sobre as 

características socioculturais que dizem respeito ao médico, mas também os conceitos 

construídos a partir do inter-relacionamento dele com outros profissionais, principalmente,  

os enfermeiros: 

“Porque a parte médica é difícil, é difícil fazer o médico sentar no computador e 

fazer a solicitação de um exame, ou buscar o resultado de um exame. É muito 

difícil pela própria dinâmica do trabalho deles. E o interessante que descobrimos é 

que os mais antigos, os com mais tempo de carreira, eram os mais difíceis de fazer 

digitar alguma coisa.” (Ator4 6) 

“Vale a pena dizer que na área médica foi onde encontramos a principal resistência, 

a área médica foi a que mais resistiu à implantação do sistema. Porque de uma 

maneira ou de outra quando implantávamos o sistema você criava regras para um 

tipo de atividade que não estava muito acostumada com isso. Já na enfermagem foi 

justamente o contrário, pois a enfermagem estava inteiramente acostumada a lidar 

com um sistema de organização muito bem estruturado. As enfermeiras têm uma 

visão organizacional e estrutural muito melhor do que as dos médicos e com isso 

elas estavam muito mais habituados em ter as coisas documentadas, regradas etc. 

Então, na enfermagem foi muito mais fácil e eles foram nossos grande aliados na 

implantação.” (Ator2 10) 
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“[...] o médico é individualista, ele pensa nele e no paciente dele, quanto isso está 

interferindo nele, no trabalho dele, vejo a enfermagem bem mais integradora 

mesmo. A enfermeira perpetua esse comportamento dos médicos. Ela vai usar o 

sistema. [...] a enfermagem valoriza muitos os registros, porque o registro é a única 

prova que a gente fez o nosso trabalho, porque o médico ele vai lá, prescreve se o 

paciente melhorou ou piorou, mas aí é método do médico, agora, se foi trocado o 

curativo, se foi dado o remédio no horário certo [...] Assim, eu vejo que a 

enfermagem registra, primeiro que este é o resultado da assistência dela, é o meu 

resultado, é a forma de registrar o meu resultado; segundo porque legalmente é o 

que me protege [...] quantas vezes um registro da enfermagem salvou o médico de 

um processo legal, então é assim, o registro da enfermagem é legalmente uma 

proteção. Agora é claro que a qualidade do registro vem acima de tudo [...] (Ator13 

29) 

A segunda dimensão pretende sustentar a reflexão sobre os aspectos socioculturais da 

organização da medicina na sociedade: 

“Passamos um mês convidando os profissionais para participarem do treinamento, 

pois a gente sabe que eles têm outros empregos. Mas aí a adesão foi muito pequena 

e tivemos que “bater o martelo”. Soltamos um ofício estabelecendo que a partir de 

tal data ia ser obrigatório, e agora os profissionais estão procurando mais. 

Entretanto, ainda com um pouco de dificuldade. Mas depois de incorporado, fica 

mais tranqüilo.” (Ator1 10) 

“[...] o Hospital até hoje não conseguiu se adaptar, mudar suas questões por causa 

desse sistema; você tem que mudar coisas como o médico passar a prescrever no 

sistema, e aí não é simples assim, as pessoas, a cultura, você não muda a cultura 

dentro de um hospital, pois nem todo mundo é contratado, não e só chegar e falar, 

"olha gente, amanhã muda tudo, vamos fazer um treinamento, vamos mudar", pois 

existem pessoas que não são contratadas, vêm de fora.” (Ator13 26) 

E a terceira dimensão sustenta as considerações sobre o perfil profissional do médico: 

“Acho que começa desde uma questão cultural. O perfil das pessoas que escolhem 

a profissão, então o médico tem uma característica de autoridade, de Deus, de 

poder, de ter domínio sobre sua situação; então ele já tem esse, esse perfil de ser, 
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“eu é que domino a situação”, de liderança, de autoritarismo, a enfermagem não, 

[...] e os médicos já são mais assim, “não, isso não vai dar certo, eu sempre fiz assim 

e não vou mudar”, então eu vejo que é muito do perfil das pessoas, e aí, é o perfil 

da profissão.” (Ator13 28) 

“Nós da área de sistemas somos muito objetivos mas o pessoal da área médica é 

muito disperso, eles não sabem definir muito bem o que querem, ficam sonhando 

[...] Quando cheguei aqui falaram que eu iria lidar com uma manada de gatos, que 

seria difícil reuni-los em torno de objetivos comuns, sempre existiria um tentando 

escapar com jeitinho, mas com o tempo a situação mudou bastante, agora que 

conto com a confiança deles posso dizer que a situação é outra.“ (Ator10 8/10) 

À semelhança das referências sobre os médicos, surgiram conceitos que caracterizam o 

perfil profissional dos enfermeiros: 

“[...] na enfermagem a pessoa que escolhe a profissão é uma pessoa que já tem um 

perfil de cuidar, de estar ali com o outro, de estar ajudando, tem essa coisa de tudo 

bem, pode mandar em mim, eu não ligo, eu também mando no outro; acho que é 

perfil da própria profissão, toda profissão tem um perfil, e isso aí faz com que as 

pessoas da enfermagem estejam mais abertas para as mudanças, todo tipo de 

mudança. A enfermagem precisa entender as razões da mudança, mas quando a 

enfermagem abraça a idéia vamos em frente, para mudar a gente ajuda [...]” 

(Ator13 28) 

E, igualmente, para o perfil do “profissional” de TI: 

“[...] a Instituição me trouxe para cá com uma proposta “de mercado”, meu salário 

era o maior da Instituição, e isso causou um certo desconforto nos outros 

profissionais. Mas, no mercado é isso mesmo, os profissionais de TI normalmente 

recebem altos salários. [...] Nós da área de sistemas somos muito objetivos mas o 

pessoal da área médica [...] “ (Ator10 2) 

“A remuneração dos profissionais de TI na área de saúde é bem menor do que em 

outras áreas. Se eu estivesse em outra indústria com certeza ganharia mais. Isso 

acontece em todos os cargos da área de TI.” (Ator11 20) 
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Os relatos de projetos de TI anteriores evidenciam o surgimento de valores e expectativas 

que parecem influenciar o contexto do alinhamento estratégico; para suportar a exploração 

dos valores, percepção, consciência e outros aspectos oriundos das experiências 

anteriores, classifica-se a propriedade com as dimensões: positivas e negativas.  

Positiva: 

“Veja, nós informatizamos toda a área de diagnóstico de ultra-som, eles não tinham 

nada, quando nós informatizamos os médicos foram nossos grandes aliados. Eles 

sentavam e digitavam os laudos. Eles sentiram que isso ajudava o trabalho deles.” 

(Ator4  9) 

Negativa: 

“Tenho um certo trauma quando penso em sistemas integrados. Porque hoje você 

tem uma série de sistemas integrados no mercado e nós temos que ter a coragem de 

trocar todos os sistemas administrativos por um só. Hoje eu tenho um avião na 

mão e não consigo integrar com nossos sistemas administrativos.” (Ator9 16) 

“Eu mudo o sistema para atender o hospital. Eu acho que é assim, cada hospital 

tem uma realidade diferente; mesmo se a gente pegar hospitais muito parecidos, a 

gente tem realidade e culturas diferentes, não dá para pegar um sistema que vem 

engessado e o hospital todo muda em cima dele; eu não acredito nisso; acredito que 

o hospital tem uma cultura própria; agora essa proposta de comprar um sistema 

que todo mundo usa e trazer para cá  não dá certo. Nas iniciativas desse tipo que 

eu participei em nenhuma deu para usar o sistema redondo. Não deu! Todos 

tiveram que ser alterados [...]”  (Ator13 25) 
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Categoria Propriedades Dimensões 
Resistência do médico 
Utilidade do médico 
Patrocínio da enfermagem 
Visão corporativa 

Comportamento durante os 
projetos de SI 

Cultura organizacional de TI 
Nível de informatização 
Incorporação de conceitos de TI Percepção do estágio de evolução 

da TI Consolidação dos processos de 
trabalho 
Positivas Experiências anteriores Negativas 
Gerente hospitalar 
Aspectos relacionados à prática 
clínica 
Organização da medicina 
Médico 
Enfermeiro 

Aspectos 
Socioculturais 

Cultura profissional/ocupacional 

Profissional de TI 
 

Quadro 12 – Categoria Aspectos Socioculturais 

4.1.3 Desenvolvimento de Sistema de Informação (SI) 

Todos os atores articularam os depoimentos com a aquisição/desenvolvimento de sistemas 

aplicativos. Os relatos sobre a aquisição/desenvolvimento de sistemas de informação 

hospitalar (SIH) e de sistema de planejamento e controle integrado de recursos 

administrativos (ERP – enterprise resource planning) estão presentes em todos os 

depoimentos, seja como uma experiência passada, ou como um projeto que está sendo 

desenvolvido no momento. Cabe ressaltar, que o desenvolvimento de sistema de 

informação (SI) possui uma definição muito mais abrangente do que os conceitos 

organizados e classificados nesta categoria, mas a denominação da categoria é uma 

abstração, do pesquisador, que pretende com o conteúdo da categoria retratar as questões 

mais relevante para os atores, segundo suas experiências, e não a definição teórica do 

assunto. Isto é, a aquisição/desenvolvimento de sistemas aplicativos é a questão central que 

orientou a conceituação da  categoria, mas a estrutura desenvolvida não abarca todos os 
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elementos envolvidos no desenvolvimento de sistemas de informação, tanto na visão do 

pesquisador, como na visão dos atores entrevistados, pois não foram questionados 

especificamente sobre o assunto. 

A partir da análise dos relatos emergiram cinco propriedades para a categoria: casamento 

com fornecedor, “pacotes”, processo clínico e sua gestão, necessidade de informação, 

dilema processo versus sistema e aspectos de TI. 

O relacionamento com o fornecedor do SIH foi conceituado com o código “vivo” 

“casamento”, pois acredita-se que a metáfora enseja muito bem as conseqüências do 

relacionamento. Como dimensões de “casamento” com fornecedor de SIH destacam-se: 

a escolha do parceiro adequado e a gestão do relacionamento que está classificada como a 

dimensão gestão de fornecedores; 

“[...] passamos então a procurar um sistema no mercado nacional, analisamos uma 

série de fornecedores e decidimos casar com o fornecedor da solução que nos 

pareceu mais adequada. Era um sistema carácter, não era um sistema gráfico e todo 

mundo queria tudo muito moderno, mas me lembro de nosso gerente salientar que 

a realidade que ele vivenciou no setor bancário era outra, embora o front-end fosse 

gráfico, o trabalho pesado atrás era suportado por uma plataforma baseada em 

carácter mesmo, para ter mais agilidade [...] vimos que o sistema escolhido 

atenderia minimamente 70% a 80% de nossas necessidades. Desta forma, 

adquirimos o sistemas com uma cláusula contratual que estabelecia que eles 

desenvolveriam o sistema numa versão gráfica.” (Ator2 7) 

“Quando alguma área surge já com a solução e um parceiro, podem acontecer 

várias soluções. Às vezes quebramos a parceria porque é fria. Ou às vezes pode ser 

bom para ele, mas, se para o Hospital não é bom, não deixo entrar. Outro caso é de 

uma parceria legal, mas bem isolada, que não vai afetar o resto, então aprovo. E o 

mais interessante é quando doutrinamos o parceiro para que ele siga nossas 

diretrizes técnicas. Fazemos isso com grande freqüência e é legal, pois agradamos a 

todos; a área usuária tem um sistema que se encaixa bem no processo dela, eu fico 

satisfeito, pois não vou precisar pôr foco naquilo. No geral meu foco se concentra 

nas coisas que são transversais à Instituição, não fico fazendo muita coisa específica 
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e é bom para a Instituição, pois sai mais barato, não precisamos desenvolver uma 

coisa do zero.” (Ator3 16) 

“Agora mesmo estamos enfrentando um problema com um produto que 

compramos. Não em razão do produto, mas da dificuldade que estamos tendo no 

relacionamento com o fornecedor. Estamos refletindo se não “demos um passo 

maior do que a perna”. Para se relacionar com esse fornecedor, deveríamos estar 

em um patamar acima. Nós precisamos, em algumas situações, de uma certa 

flexibilidade do fornecedor. E esse fornecedor é muito intransigente. Talvez fosse 

melhor ter comprado um produto não tão perfeito, mas de um fornecedor que 

oferecesse alguma flexibilidade.”(Ator8 17) 

e a gerência dos riscos advindos do relacionamento. 

“Os fornecedores do setor saúde são empresas pequenas e não me passam muita 

segurança, acho que o dono pode resolver fechar a empresa a qualquer momento e 

ir curtir a vida. Já avisei a alta direção que estamos submetidos a esse tipo de risco 

mas não acho que eles conseguem perceber o problema.” (Ator10  18)  

“Assim, compramos um pacote, de um fornecedor sério, não era a opção 

tecnológica mais avançada, mas nosso maior desafio não era a tecnologia, e sim a 

mudança de cultura e de comportamento que o novo sistema iria exigir, minha 

maior preocupação não é a tecnologia mas o processo [...]” (Ator11 9) 

Outro fato marcante nos relatos é a aquisição de SIH e ERP, que em geral são citados como 

“pacotes”; os atores abordam as premissas que orientam a aquisição, aspectos ligados ao 

recurso integração dos pacotes e a origem dos pacotes adquiridos. 

As premissas que justificam as razões da aquisição de um pacote mencionam aspectos 

como não desenvolver o que já existe, a falta de capacidade e habilidades dos técnicos de 

TI para desenvolver o sistema, o uso de tecnologia provada, o uso de processos provados e 

outros que identificam a primeira dimensão: 

“[...] e tendo em vista tudo isso é que foi feita a solicitação de troca da aplicação, de 

nosso software de gestão para uma coisa voltada para a área médica. Se fossemos 

desenvolver internamente toda essa parte, íamos demorar muito tempo para 
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reinventar a roda, já que no mercado existem ferramentas prontas para isso.” 

(Ator4 3) 

“Com as duas premissas estabelecidas: integração e padronização, partimos para 

dar uma resposta rápida para os desafios da Organização. Tínhamos duas opções, 

comprar ou desenvolver. Avaliei minha equipe de desenvolvimento e constatei que 

eles eram muito mais voltados para tecnologia do que para processo, entendiam 

mais de Oracle e Visual Basic do que de processos. E vi que com aquela equipe não 

iria conseguir desenvolver nada. [...] Pacote legal para mim é aquele está 

implantado em mais de 50 hospitais e sobreviveu.” (Ator11 3/11) 

“Em termos de sistemas minha primeira iniciativa foi buscar um ERP e um SIH no 

mercado. Aqui nós não desenvolvemos nada que exista no mercado, nossa 

primeira opção é sempre comprar, se já existe. Nem gastei muito com o SIH, eu 

diria até que gastei bem menos do que as cifras que costumo ouvir que outros 

hospitais gastaram. [...] Outra coisa é que não acredito na viabilidade de utilizar 

uma solução estrangeira, isso eu aprendi no banco, nunca dá certo, na hora em que 

começamos a introduzir as mudanças necessárias para o software rodar no Brasil a 

coisa degringola. Além disso, a realidade hospitalar brasileira é totalmente 

diferente do que observamos, por exemplo, nos Estados Unidos; veja, eu tive 

dificuldades para implantar o SIH que você não acredita, por exemplo, nos 

tínhamos chefe de serviços que eram analfabetos, um dia perguntamos porque ele 

não tinha entrado com os dados no sistema e ele respondeu que não sabia escrever. 

Vai encontrar um troço desse na Suíça ou no Canadá, não tem!” (Ator10 11) 

“Hoje nosso sistema está tão customizado que não compensa mexer ou investir 

nele. É um legado, desatualizado tecnologicamente e é melhor investir na aquisição 

de uma prática junto com o sistema, uma prática que o mercado já tenha aderido e 

que venha embutida numa solução global, onde a gente possa estar revendo nossos 

processos baseados nessa solução, vendo onde a gente pode mudar, e onde o 

software tem que mudar, mas otimizando tudo isso, não deixando o usuário pedir 

qualquer customização porque é mais bonito, porque sempre fez assim, porque 

aprendeu assim quando entrou, enfim, temos que olhar mais essa questão de 

otimizar os processos. Então são duas coisas, uma é a TI e a revisão de processos.” 

(Ator6 16) 
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As considerações sobre a integração dos SIH com os ERP e outros sistemas disponíveis 

classificam a segunda dimensão da propriedade “pacotes”:  

“Decidimos partir para um novo sistema e aí temos essa palavra mágica que é 

integrado. Para que a gente tenha um bom sistema ele tem que ser integrado. 

Integrado sob ponto de vista de buscar documentar as ações assistenciais e que 

essas se reflitam, de certa forma, nas questões administrativas, na atuação e no 

controle administrativos. [...]Hoje ele está funcionando muito melhor do que o 

antigo, mas ainda temos problemas como a falta de integração com a parte 

administrativa. Isso gera alguns problemas, principalmente, porque não 

conseguimos planejar grande coisa. Fica tudo prejudicado. Tivemos que comprar 

um programa que permite integrar todas as partes.” (Ator9 9/30) 

“O próximo passo para melhorar os processos era abordar o nosso sistema de 

Informática. Tínhamos dois sistemas, um para processos assistenciais e outro para 

processos administrativos, e eles não “conversavam”. À semelhança dos grupos 

aqui dentro que não se conversavam também. Após o modelo da Enfermagem, 

montamos o modelo de gestão do hospital. A base do novo modelo era o 

atendimento. Pretendíamos nos superar no atendimento; assim, partimos para a 

expansão física, a incorporação tecnológica, mas sempre priorizando a gestão do 

capital humano. E, para isso, a ferramenta principal é a Informática. Começamos a 

montar todos os modelos de atendimento, os processos, da mesma maneira que 

havíamos feito com a Enfermagem. E, paralelamente, contratamos uma empresa 

para desenvolver a integração dos dois sistemas que possuíamos antes de pensar 

em um novo sistema. Com a integração, já conseguimos resultados favoráveis, 

ganhamos muita agilidade.” (Ator12 3)  

A segunda propriedade está ligada ao contexto em que os SI são desenvolvidos, ou seja, o 

processo clínico e a sua gestão. As características ressaltadas descrevem a complexidade 

dos processos que são desenvolvidos no hospital, a dependência do financiador – empresas 

de medicina supletiva que comercializam cobertura para os serviços médico-hospitalares -, 

as características socioculturais dos principais atores que interagem durante o processo e os 

aspectos relacionados com a gestão do processo. Desta forma foram classificadas quatro 

dimensões: 
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Complexidade: 

“Nosso projeto não era muito ambicioso do ponto de vista tecnológico. O projeto 

visava a implantação do sistema de gestão de pacientes e o sistema administrativo. 

O projeto é ambicioso porque o hospital é muito complexo, mas não do ponto de 

vista tecnológico.” (Ator5 15) 

“Todos sabem que o ambiente hospitalar é diverso, não é constante e estruturado 

como a indústria, a gente não roda simplesmente um MPS, que roda um ERP, que 

gera toda a lista de compras, que gera toda a necessidade de produção, e que gera 

custos. Custo ainda é uma coisa que, no ambiente hospitalar, se fala em voz baixa, 

ainda estamos começando a trabalhar com custo. O mesmo acontece com os 

pacotes (de serviços), os convênios já estão começando um trabalho voltado para 

adoção de pacotes (de serviços) como mecanismo de remuneração dos serviços, 

mas ainda estamos trabalhando nisso.” (Ator6 12) 

“É um programa que atende muito bem ao que tenho que fazer. Não é uma coisa 

muito complicada, mas ainda utilizo muito minha experiência para organizar os 

serviços, principalmente a distribuição deles. Tentamos fazer com que o sistema 

distribuísse os serviços automaticamente, mas não conseguimos chegar a um 

resultado bom. Entretanto, estamos evoluindo. Por exemplo, conseguimos 

introduzir indicadores de qualidade e implantaremos a prescrição eletrônica para a 

visita domiciliar. Sou uma das pessoas responsáveis pelo relacionamento com a 

área de TI; temos outras pessoas porque não pode ficar na mão de um só.” (Ator1 

15) 

“Em uma estrutura como a da saúde com grandes hospitais você tem um tipo de 

organização muito complexa se considerarmos a troca de informações. Para fazer 

com que 1.200 equipamentos diferentes, de fornecedores diferentes, com software, 

releases e versões diferentes trabalhem de forma cooperativa, o elemento-chave é a 

padronização. E na área de saúde sinto que, pelo desconhecimento do pessoal de 

compras e até dos usuários, eles não entendem muito bem essa necessidade de ter 

padrão. Se você está trabalhando sério, não é possível fazer experiências, você 

precisa ser cuidadoso e buscar o máximo, que todas as estações estejam com o 

mesmo sistema operacional.” (Ator8 3) 
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Financiador: 

“Quando falo que o problema é processo, cabe lembrar que nem sempre o processo 

é definido pelo hospital. Hoje, no Brasil, temos a figura dos convênios, o hospital 

não pode mudar o processo pois depende dos convênios.”(Ator6 14) 

“[...] hoje, a gente ainda tem lançamento individual, então lanço uma seringa, uma 

agulha, estão fazendo pacotes, pacote de procedimentos, mas temos que negociar 

com o convênio, então você cria o processo, mas esse processo está amarrado com 

outra questão. Ah! Isso seria mais fácil se fizéssemos um pacote , lanço um pacote 

ao invés de itens, só que o convênio não aceita esse pacote, temos que negociar com 

o convênio [...]” (Ator13 20) 

“O financiador não tem indicador nenhum, eles não tem nada. A Instituição não 

está preocupada com algum tipo de pressão por parte dos financiadores com 

relação às informações ou dados dos serviços, mas eu estou preocupado, acho que 

um dia isso vai acontecer, alguém um dia vai pedir [...] é só entrar alguém com um 

pouco de visão que eu não dou meia hora para ele pedir.” (Ator10 32) 

Aspectos Socioculturais: 

“[...] você pode alterar um ou outro, processo ou sistema, mas a gente tem a 

experiência do Hospital ter que se adaptar ao novo sistema, até hoje a gente não 

tem uma adaptação 100%, porque é outra cultura, a gente comprou o sistema de 

outro país, é um caso extremo, e o Hospital até hoje não conseguiu se adaptar, 

mudar suas questões por causa desse sistema; você tem que mudar coisas como o 

médico passar a prescrever no sistema, e aí não é simples assim, as pessoas, a 

cultura, você não muda a cultura dentro de um hospital, pois nem todo mundo é 

contratado, não é só chegar e falar, "olha gente, amanhã muda tudo, vamos fazer 

um treinamento, vamos mudar", pois existem pessoas que não são contratadas, 

vêm de fora [...]” (Ator13 26) 
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Gestão: 
“Além desses indicadores gerenciais também passamos a trabalhar com 

indicadores da qualidade efetiva da assistência dentro dos serviços, o que 

chamamos sistema de informações clínicas. Com o sistema o chefe do serviço pode 

chegar e identificar a qualquer período de tempo qual a taxa de complicações, qual 

a mortalidade, quais os profissionais que apresentam os melhores resultados. 

Obviamente, essa visão foi propiciada pela gestão da qualidade, e a TI veio como 

uma ferramenta fundamental para poder oferecer esses indicadores para as chefias 

dos serviços.” (Ator2 17) 

A necessidade de informação que o SI irá atender foi organizada em dimensões que 

exploram a destinação das informações e a influência que a necessidade de informação 

pode exercer no processo clínico. Emergiram da análise quatro dimensões: 

Impacto no processo clínico: 
“Uma coisa que acho importante, quando estamos desenvolvendo um programa, 

ou melhor, quando vocês (analistas) estão desenvolvendo, é que a gente mesmo 

trabalhe com o programa em campo, porque o que eu vejo, às vezes, é que o 

programa é tão complexo que talvez quem especificou nunca foi a campo para 

tentar atender o paciente, atender à criança chorando com familiares chorando ao 

lado e ainda preencher aquele “troço” todo. Eu tenho muito medo disso. O analista 

precisa saber como vou fazer as coisas, não só o que eu quero, não só o relatório 

que quero, mas qual será minha dificuldade, o que isso vai impor à equipe, quem é 

que vai trabalhar nisso, se vai haver gente suficiente etc. Eu acho isso fundamental 

em um programa! Porque chegar com um programa prontinho e dizer que agora 

você tem que fazer isso é uma catástrofe! Eu tenho que ter o caminho das pedras, 

saber como isso vai ser viabilizado. Quem for preencher isso estará na casa do 

paciente.” (Ator1 11) 

Ensino e pesquisa: 
“No apoio ao ensino e pesquisa falta a documentação, hoje estamos como um nível 

de 90% de preenchimento, e não é por causa do sistema, conseguimos isso através 

de um processo de formiguinha e da introdução de um interlocutor que olha todos 

os prontuários.” (Ator9 13) 
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Pesquisa operacional: 
“Tem uma parte da TI que trabalha com pesquisa operacional que é um conceito 

que eu já vi lá fora e que aqui ainda é muito incipiente. É tratar os gargalos 

identificados pelos sistemas de informação. É simples colocar que não tem pessoal 

necessário, mas é possível solucionar os gargalos estudando os processos e 

propondo soluções baseadas em TI. Por exemplo, a partir do estudo dos processos 

do setor de tomografia, que era um gargalo para o hospital, identificamos que 

podíamos otimizar uma das fases do exame com a introdução de uma estação de 

trabalho. Ganhamos de 30 a 40% do tempo de realização dos exames, ou seja, 

ganhamos 30 a 40% de todos os nossos tomógrafos, e o mais importante, com a 

mesma equipe, que é o mais caro.” (Ator11 30) 

Gestão do processo clínico: 
“O alinhamento da TI em nosso hospital pode ser verificado diretamente por nossa 

agilidade no atendimento. Esse é um fator marcante. Outra evidência do 

alinhamento são os indicadores de gestão que utilizamos. Trabalhamos com metas 

para qualidade e produtividade e é pela TI que conseguimos avaliar os indicadores 

e fazer os melhoramentos necessários no processo. Acompanho todos os 

indicadores de meus processos e estou sempre buscando melhorar. Quando detecto 

qualquer problema, posso buscar as possíveis causas e solucioná-las e, se não fosse 

a TI, não conseguiria fazer isso com tanta agilidade e de forma permanente. Com a 

TI conseguimos ver não só se as coisas não vão bem, mas também por que não vão. 

A TI permitiu triplicar o número de visitas domiciliares mensais, pois tenho total 

flexibilidade para alocar e realocar os recursos utilizados nas visitas.” (Ator1 25) 

Durante a análise da categorias conceituou-se uma propriedade para suportar a exploração 

de um tema que evidenciou um ponto relevante do desenvolvimento de SI. A questão 

disjuntiva que descreve a escolha entre alterar o SI ou alterar o processo foi identificada a 

partir das primeiras análise e passou a orientar as entrevistas posteriores. Utilizando um 

código “vivo”, a propriedade foi conceituada como dilema sistema versus processo: 
“Começamos, então, todo o planejamento da implantação, com a participação maciça de todos no 

Hospital. Aí começou o eterno dilema, mudar o sistema para atender nossos processos ou mudar 

nossos processos para atender o sistema” (Ator9 5). As dimensões alterar sistema e alterar 



94 

 

processo organizam os conceitos relacionados às conseqüências ou aos imperativos de cada 

uma das escolhas, segundo a percepção dos atores.  

Alterar sistema: 
“Mas agora tenho participado com o pessoal das definições e na evolução do 

sistema, e temos um programa que nos satisfaz bastante. Claro que, de vez em 

quando, temos de fazer alguns ajustes, principalmente quando se mexe em alguma 

coisa, pois nosso programa é integrado ao sistema de informação geral dos 

hospitais. Recebemos as informações do registro geral. [...] Paralelamente, também 

desenvolvemos outro sistema de informação, programa de abrangência nacional 

que está em uso até hoje, mas, como todo programa grande, está sempre 

precisando de ajustes.”(Ator 1 ¾) 

“Quando vim para trabalhar no Hospital achei muito interessante pois sempre 

gostei da área médica e me identifiquei bastante. Quando entrei o hospital já havia 

adquirido um software de gestão hospitalar e estavam na fase principal de 

implantação. E como compramos os fontes, a aplicação tinha que ser melhorada, 

tinha que ser adaptada, tínhamos que expandir alguns módulos, pois a demanda 

do hospital era muito grande e nós começamos a desenvolver. Sempre fiz a 

interface com o usuário, médicos, enfermagem, levantando as necessidades e 

traduzindo isso numa aplicação que atendesse às necessidades básicas do usuário, 

mas sempre convivendo com as limitações de um pacote fechado, no qual as 

modificações só podem ser introduzidas quando não comprometem o 

comportamento geral do software.” (Ator4 1) 

“Eu mudo o sistema para atender o hospital. Eu acho que é assim, cada hospital 

tem uma realidade diferente; mesmo se a gente pegar hospitais muito parecidos, a 

gente tem realidade, tem culturas diferentes, não dá para pegar um sistema que 

vem engessado e o hospital todo muda em cima dele; eu não acredito nisso, 

acredito que o hospital tem uma cultura própria; agora essa proposta de comprar 

um sistema que todo mundo usa e trazer para cá, não dá certo, nas iniciativas desse 

tipo que eu participei em nenhuma deu para usar o sistema redondo. Não deu! 

Todos tiveram que ser alterados[...]” (Ator13 25) 
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“Mas algumas questões foram um grande aprendizado para gente, nossos sistemas 

são pacotes fechados, e aí qualquer mudança que a gente tem que fazer é preciso 

ligar para o outro lado do mundo para conseguir, eles não acompanharam a 

necessidade do usuário, da forma, e com a rapidez que o usuário queria; por ser 

um modelo engessado, toda mudança requer uma ginástica, acho que a gente tem 

elefante branco aí, mas isso trouxe um aprendizado; hoje quando participo da 

decisão sobre o que a gente vai fazer, se vamos comprar uma coisa pronta ou 

vamos desenvolver aqui, levo isso em consideração; pois dependendo da 

tecnologia é possível conseguir uma mudança rápida, olha vamos mudar isso aqui 

porque isso não está me ajudando, é fácil, a gente consegue, manda um e-mail e 

pronto, mas dependendo do sistema que a gente tem, do modelo que a gente tem, 

não se consegue isso com essa rapidez.” (Ator13 22) 

Alterar processo: 
“Na implantação do sistema ficou claro que existia, por parte do hospital, uma 

resistência em alterar seus processos para que o sistema pudesse ser implantado. 

Sempre que cobrava de algum chefe porque o sistema não tinha sido implantado, 

eles colocavam que o sistema não servia. Em algumas situações tivemos que mudar 

o sistema pois o processo não podia ser alterado.” (Ator9 36) 

“Várias vezes implementamos a TI sem redesenhar o processo. Várias vezes venceu 

a tese do “eu sempre fiz assim”. Várias vezes eu vi o “pau quebrar” e nós termos 

que ceder.” (Ator8 21) 

“Já em outro ponto bastante complexo, que é a conta hospitalar, não podemos 

alterar o processo visando sua otimização, pois o SIH não ajuda. Se quisermos 

mudar o processo teremos que mudar de sistema. Então, estamos fazendo a 

transição de sistemas e procurando um sistema que tenha uma adequação maior às 

nossas necessidades, que permita que o processo possa ser alterado.” (Ator6 15) 

“A melhoria contínua da qualidade exige que o sistema seja permanentemente 

adaptado aos novos processos, e se ele já não atendia antes, quando introduzimos 

alteração nem sempre dá certo.” (Ator9 12) 

“O ponto forte do sistema de informação hospitalar adquirido foi o expertise que os 

funcionários da empresa fornecedora possuíam, pois tivemos que adequar todos os 
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nossos processos de trabalho aos processos definidos no sistema. Quase todos os 

funcionário que participaram da implantação foram administradores hospitalares, 

e quando os usuários colocavam algum tipo de restrição ao processo utilizado pelo 

sistema, os funcionário da empresa sempre tinham condições de discutir sobre o 

processo de igual para igual, isso foi fundamental para eliminarmos as barreiras 

colocadas pelos usuários.” (Ator10 14) 

Na última propriedade, reúnem-se características diversas que podem ser conceituadas 

como aspectos diversos do SI. A propriedade está organizada sendo as seguintes 

dimensões: 

estratégia de implantação; 

“Implantamos o sistema em uma noite e o sistema parou. O hospital parou, 

conseguimos colocar em funcionamento na madrugada do dia seguinte e desde 

então ele não parou mais. No entanto, posso dizer que ele ainda está em 

implantação.” (Ator9 6) 

“[...] implantamos por módulos, primeiro o cadastro, depois os módulos críticos 

que integravam todas as atividades do hospital e lá no final o faturamento, essa 

óptica é até diferente dos hospitais que via de regra tinham uma óptica muito 

financeira quando vão procurar implantar um sistema, na verdade para gente a 

área financeira era importante mas foi o último módulo a ser implantado... e aí foi 

bastante interessante o processo, porque tem uma ligação realmente direta com as 

nossas atividades do dia-a-dia, com o planejamento estratégico e com a tecnologia 

de informação, porque cada vez que íamos implantar um módulo sentávamos com 

a chefia do serviço, que já dominava a gestão da qualidade, envolvíamos o grupo 

inteiro e estabelecíamos a regra do ia ser implantado naquele serviço de comum 

acordo com eles. Isso trouxe um grande benefício porque eles estavam envolvidos 

diretamente com a implantação, se interessavam e percebiam os benefícios que 

iriam ter como chefe de serviço, desta forma, houve então uma visão positiva com 

relação ao sistema.” (Ator2 8) 

“Nossa estratégia de implantação foi escolher o menor dos nossos hospitais, com 

maior condição de sucesso, pois na época o Diretor foi um forte patrocinador. 

Nosso Diretor de TI trabalha muito bem esse conceito. Sempre achei que se não 
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tivéssemos a aderência do diretor do hospital não iríamos conseguir nada, o resto 

eu tinha certeza de que conseguiríamos, tecnicamente.”(Ator11 12)
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interface; 

“Tivemos vários problemas durante a implantação e considero que o sistema ainda 

está em implantação. Ocorreram vários problemas técnicos como estoque negativo 

e também os problemas operacionais, que dependem das pessoas. O sistema se 

mostrou indutor ao erro, o sistema aceitava valores absurdos. O sistema não era 

amigável, obrigava o médico a trabalhar no papel porque era mais fácil. O sistema 

era muito complicado, precisamos criar uma interface entre o médico e o sistema, 

uma pessoa que digitava as prescrições.” (Ator9) 

“Outra coisa que ajuda muito é a personalização do front-end que o usuário utiliza. 

A interface tem que ser amigável e personalizada. Senão as pessoas acabam 

desenvolvendo sistemas paralelos, trabalhando em Excel e nunca o hospital vai ter 

o que precisa.” (Ator7 19) 

forma de captação dos dados; 

“Outro ponto importante foi a mudança na forma de captação dos dados, trouxe 

essa visão do banco, para mim os dados devem ser captados na ponta, no momento 

da transação. Acabei com todos os processo de tratamento de dados a posteriori. 

Acabamos com esse negócio de uma sala cheia de gente processando dados. 

Principalmente no faturamento... essa é outra área que no setor hospitalar é tratada 

de forma pouco profissional, normalmente, os hospitais contratam uma empresa 

“especialista em faturamento”, cujo dono é quase sempre amigo de alguém do 

hospital e que tem um programinha de faturamento... aqui acabamos com isso e os 

resultados foram fantásticos, botamos os caras para correr e triplicamos nosso 

faturamento.“ (Ator10 16) 
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Categoria Propriedade Dimensão 
Gestão de fornecedores Casamento com fornecedor Gestão dos riscos  
Premissas Pacotes Integração 
Complexidade 
Financiador 
Aspectos socioculturais Processo clínico e sua gestão 

Gestão 
Impacto no processo clínico 
Ensino e pesquisa 
Pesquisa operacional Necessidade de informação 

Gestão do processo clínico 
Alterar sistema Dilema sistema versus 

processo Alterar processo 
Estratégia de implantação 
Interface 

Desenvolvimento de SI 

Aspectos diversos do SI 
Forma de captação dos dados

 

Quadro 13 – Categoria Desenvolvimento de SI 

4.1.4 Efeitos da TI 

Esta categoria não emergiu naturalmente dos relatos, na verdade, os atores foram 

questionados a respeito das três propriedades que a compõem: as evidências do 

alinhamento estratégico; a TI na construção de vantagens competitivas; a posição 

competitiva da TI do hospital em relação aos concorrentes. Todavia, nem todos os excertos 

que justificam os conceitos foram retirados da resposta correspondente. Ou seja, as 

questões não foram apresentadas com o intuito de elaborar um quadro analítico numérico 

para a questão, mas para tentar evidenciar os conceitos que os atores articulam no 

tratamento da questão. Ademais, também foram incluídos conceitos manifestados fora do 

contexto da questão. 

A propriedade que descreve as evidências do alinhamento estratégico da TI reúne as 

percepções dos atores sobre  como buscar evidências para verificar se a TI está alinhada aos 

objetivos e necessidades do hospital. Segundo os atores o alinhamento pode ser verificado 
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através: do nível do serviço oferecido ao paciente e da própria eficiência operacional do 

hospital; do fornecimento dos indicadores gerenciais e clínicos envolvidos no planejamento 

e gerenciamento do hospital; da integração intra e inter-organizacional; dos resultados 

positivos da TI e da aderência da área médica ou dos usuários em geral. 

Atendimento ao paciente e eficiência operacional do hospital: 

“A preocupação de um hospital deve estar calcada nos pilares que são: o paciente, 

o médico e a fonte pagadora. Quando vejo, por exemplo, uma fila enorme, significa 

que os caras estão trabalhando muito para o sistema e pouco para o paciente, e 

assim a TI não está alinhando muito nessa questão. Quando vejo as pessoas 

correndo de um lado para o outro com papel, correndo de um lado para o outro 

com exame e o paciente olhando tudo aquilo meio apavorado, significa que a gente 

não está olhando muito bem o paciente, porque estamos preocupados com a parte 

burocrática da coisa, com a parte do processo. Acho que sob a óptica do paciente 

temos uma percepção de que a TI está alinhada com os objetivos do hospital, é 

muito mais tranqüilo saber como a TI está olhando esses facilitadores, avaliando a 

questão de um atendimento confortável, rápido e sem redundância na entrada dos 

dados.” (Ator6 25) 

“Acho que, para saber se a TI está atendendo o Hospital, é só olhar para o hospital. 

Se o hospital estiver bom, a TI está legal. Acho que a melhor métrica não utiliza 

sistemas, mas o funcionamento do hospital. Se tem muita fila ou não, se fatura 

direitinho, se o paciente está satisfeito, enfim, a satisfação dos usuários e a própria 

operação.” (Ator3 25) 

Fornecimento dos indicadores gerenciais e clínicos: 

“Evidências? Eu acho que temos que buscar na evidência em vários níveis, estou 

passando uma visão de uma gerente que participa dos projetos, mas e o usuário 

final? Acho que temos que avaliar a informação desde a base, desde quem acessa a 

informação dia a dia, até o nível estratégico... desde o usuário final até a 

superintendência, vamos dizer assim. Dessa forma é preciso saber se as 

informações que eles acessam são é fáceis, adequadas, se são suficientes.” (Ator13 

16) 
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“Se a TI fornece os indicadores gerenciais e clínicos necessários.” (Ator2 29) 

Nível de Integração: 

“Avalio o alinhamento da TI segundo três aspectos fundamentais. Avalio se a 

informação é gerada e utilizada no ponto em que é necessária. Outro ponto 

fundamental é o nível de integração, saber se cada item é digitado uma vez só. E, 

por fim, verifico se o cliente tem acesso ao SI. Saber se o sistema também é utilizado 

pelos clientes e fornecedores que estão fora da Organização. É muito difícil 

encontrar alguém que tenha os três aspectos. As instituições bancárias possuem os 

três, mas banco é muito mais simples do que hospital.” (Ator5 20) 

Resultado dos projetos 

“O projeto da Enfermagem e a integração com laboratórios clínicos mostraram 

ganhos consideráveis. Os resultados alcançados demonstram nosso alinhamento. 

Quando criamos o novo modelo da Informática, introduzimos indicadores de 

desempenho para a TI.” (Ator12 14) 

Aderência dos usuários: 

“Para avaliar se a TI está alinhada devemos avaliar as propostas de TI e verificar se 

elas atendem e se são utilizadas pelos  usuários.” (Ator7 21) 

“Podemos verificar o alinhamento da TI através de uma fotografia da área médica, 

a aderência da área médica à TI indica o grau de alinhamento, se a área médica 

utilizar a TI para diagnóstico no atendimento ao paciente, a TI está alinhada.” 

(Ator4 21) 

Da mesma forma, os atores foram questionados sobre como percebiam o papel da TI na 

construção de vantagens competitivas. Os conceitos manifestados são bastante diversos e  

não se restringem à definição clássica de vantagem competitiva. 
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Visibilidade da demanda e produtividade: 

“A TI foi fundamental no desenvolvimento de vantagens competitivas. Hoje a 

Organização conhece sua demanda. Tem sua produtividade. Para nós a informação 

é fundamental.” (Ator11 26) 

“Na minha opinião, sem a TI, não conseguiríamos alcançar as vantagens que temos 

hoje. Por exemplo, a TI permitiu que conhecêssemos o tempo médio que o paciente 

esperava por uma cirurgia. Para diminuir esse tempo, foi necessário mexer em tudo 

no hospital, desde a quantidade de roupa até a carga horária dos médicos. Graças à 

TI, pudemos fazer essas análises de melhoramento. Isso, do ponto de vista 

competitivo, é sem dúvida uma vantagem.” (Ator1 26) 

“Visibilidade do negócio, essa é uma grande vantagem. Acho que a visibilidade é 

fundamental para analisar os processos e ser ágil nas alterações. Visibilidade 

redunda em agilidade para alcançar os objetivos. A TI é um aspecto crítico, não é 

um recurso qualquer.” (Ator9 23) 

Bem-estar para a população: 

“A TI pode oferecer uma vantagem competitiva fantástica que é a capacidade de 

oferecer bem-estar para a população. É inadmissível que até hoje os municípios não 

ofereçam uma central de marcação de consulta. Porque já existe tecnologia para 

isso e não é nada do outro mundo, só é necessário organizar. Se cada hospital 

trabalha de um jeito, é só padronizar, pois consulta é consulta. Já passou o tempo 

de existir uma central que administre os leitos hospitalares para que as pessoas não 

precisem ficar indo de um lado para outro para buscar atendimento. É um absurdo 

que essas soluções já não estejam disponíveis, pois não estamos falando de uma 

revolução tecnológica, mas de tecnologia já largamente utilizada. O problema não é 

de tecnologia, é só organizar os processos. É claro que temos que respeitar as 

diferenças, as coisas culturais, mas como banco é banco, hospital é hospital... O 

tempo para isso já passou. É preciso uma indignação das pessoas, da comunidade 

médica, pois é muito fácil, a tecnologia já existe. Falta organizar o processo, pois a 

TI é uma “ferramentazinha” boba, mas é preciso investir em bons equipamentos. Se 

você compra porcaria, pode ter certeza de que vai ficar fora do ar.” (Ator8 23) 



103 

 

Diferenciação dos serviços: 

“Eu acho que não dá para sobreviver sem a TI se você quiser ter um serviço de 

ponta. Se você quiser fazer um acompanhamento do paciente, investir em pesquisa, 

acumular o conhecimento ou criar um protocolo de acordo com sua realidade, você 

tem de estar fortemente munido de informações sobre o que aconteceu, “fiz isso e 

aconteceu aquilo”, se você não tiver isso de uma maneira estruturada, e é aí que eu 

acho que a TI dá isso aí para o médico, vai ser um serviço comum, se quiser ter um 

serviço de qualidade, de primeira, tem que estar informatizado, não tenho a menor 

dúvida; e não é uma informatização meio de hotelaria com dados demográficos, 

que hora entrou, que exames fez, que é uma visão muito de faturamento, mas estou 

falando de uma informação qualitativa em cima do tratamento, baseado nos 

procedimentos realizados e na evolução do quadro paciente.” (Ator11 27) 

“Enxergo a TI em dois níveis. Primeiro o da necessidade, da própria sobrevivência 

em si, não como um diferencial competitivo mas quase um commodities, o mínimo 

suficiente para se manter no mercado, seja no relacionamento com seus clientes ou 

com os médicos ou com as fontes pagadoras. Oferecer um serviço rápido e eficiente 

para os clientes, para os médicos ou para as fontes pagadoras, e a TI está associada 

à isso, é uma necessidade competitiva. Mas quando falamos em diagnóstico por 

imagem, quando falamos em portal, ou em videoconferência, aí sim, estamos 

falando realmente em competitividade. Determinados investimentos apontam para 

uma coisa e outros para outra. Aquelas soluções que considero estratégicas 

também são concebidas como estratégicas pelo Hospital. Na construção de 

vantagens competitivas acho que a TI deve, no mínimo, não atrapalhar a 

consecução da visão estratégica do hospital. Acho que se vou a um hospital e sou 

tratado de maneira diferenciada, não sou apenas mais um, é um grande diferencial. 

E a TI pode fornecer as ferramentas certas para isso.” (Ator6 5/26) 

“Acho que o pessoal do Hospital considera que possui vantagens competitivas 

baseadas em TI. Tanto que alguns serviços são apontados como os melhores do 

Brasil, eles investiram para isso e ganharam reconhecimento. O Hospital está 

preocupado em investir para criar serviços diferenciados. Mas eles querem solução 

e não se preocupam com detalhes, mais do que se preocupar com a TI, aqui eles 

sentem falta da TI.” (Ator7 12) 
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Construção do futuro: 

“Com relação à construção de vantagens competitivas, se considerarmos uma visão 

de futuro, com a capacidade da TI de “virtualizar” os serviços, acho que a TI tem 

um papel absolutamente transformador. Porque as paredes de um hospital físico 

são de tijolo, os equipamentos de plástico, mas no mundo virtual tudo é digital e, 

se o novo hospital vai ter uma boa parte dele que não é mais física e sim virtual, a 

TI passa a ser um elemento básico, do mesmo jeito que o prédio, do mesmo jeito 

que precisamos desse prédio para colocar uma cama, para colocar os 

equipamentos, vamos precisar de computadores, redes e sistemas para fazer 

telemedicina, segunda opinião, home care remoto, telerradiologia e outros. A TI vai 

ser uma sombra que, em alguns hospitais, vai crescer e será a única coisa que vai 

sobreviver, e em outros ela vai crescer e achar um ponto de equilíbrio no qual as 

duas coisas, virtual e físico, vão conviver. Outros hospitais ainda não vão conseguir 

se adaptar.” (Ator3 30) 

Fidelização do médico: 

“O hospital tem um diferencial muito grande que é a existência de um grande 

número de profissionais externos. Quem trás clientes para o hospital é o médico. Se 

quero trazer clientes para cá, temos que fidelizar o médico, mas para fidelizar o 

médico temos que oferecer serviços, fazer que ele venha ao hospital só o necessário, 

oferecer acesso remoto por exemplo.” (Ator7 20) 

Imagem e reputação: 

“Temos sido destacados pela mídia, pois trazemos projetos de pesquisa, então, 

sempre temos alunos, trazemos equipamentos, muitos produtos que temos aqui 

dentro foram gerados em teses e tudo isso foi gerado aqui, nessa usina, não 

dependemos da usina externa, a gente também tem uma luz própria ajudando 

nessa questão da melhoria do Hospital. Acho que a gente agrega valor para a 

Instituição tanto de forma direta como indireta.” (Ator3 12) 

“Posso garantir que o Hospital conseguiu adquirir vantagem competitiva com o 

uso da TI, não só em relação aos concorrentes mas também somos reconhecidos 

pelos parceiros e comunidade médica da área privada. Porque mesmo na área 
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privada não é muito comum você ver um sistema hospitalar funcionando de 

maneira realmente integrada.  Já recebi várias equipes de outros hospitais que nos 

visitam para ver como funcionamos. Como obtemos nossos dados. Posso garantir 

fortemente que a TI fez uma diferença.” (Ator2 22) 

Melhora dos processos: 

“Se você falar em vantagem competitiva dentro do Hospital, ninguém vai entender. 

Eles acham que não competem com ninguém. Se pudermos traduzir vantagem 

competitiva por eficiência, posso afirmar que desenvolvemos algumas vantagens, 

principalmente com relação aos volumes, prazos e a qualidade de alguns serviços.” 

(Ator5 13) 

“A TI contribui direta e indiretamente na construção das vantagens competitivas 

para o Hospital. Indiretamente, pelo fato de sermos uma área meio. [...] Mas é claro 

que conseguimos lidar com a complexidade do hospital com uma qualidade muito 

melhor em função de termos sistemas de apoio. Também a produção científica do 

Hospital, sem dúvida nenhuma, é um efeito direto da existência de banco de dados 

consolidados, antigos, grandes, acessáveis etc. O próprio faturamento do Hospital, 

que considero de boa qualidade – pois quase todo o processo é automatizado – é 

outro exemplo. E o prontuário eletrônico é outra ferramenta importante.” (Ator3 

11) 

Novas formas de relacionamento comercial: 

“Mas acho que se o sucesso nos projetos de TI fosse maior, estaríamos num 

patamar totalmente diferente. Tenho certeza absoluta de que, se nosso sistema 

fosse, por exemplo, totalmente integrado em tempo real, o hospital poderia 

estruturar e traduzir as informações disponíveis em uma nova forma de relação 

comercial e iríamos ganhar muito. Fazemos isso hoje, mas poderíamos fazer muito 

mais. Nós temos um nível de informação dos pacientes dos convênios que eles não 

têm o menor interesse em saber. Poderíamos estar em um patamar mais avançado, 

ninguém tem esse tipo de serviço, ninguém tem! Assim acho que o Hospital está à 

frente, um pouco, em algumas coisas na média, mas vale lembrar que existe muita 

ineficiência dos outros concorrentes.” (Ator9 26) 
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Ampliação do mercado: 

“Eu acho que sim, eu acho que a tecnologia sempre é importante na maioria ou 

senão em todos, eu não posso responder por todos é complicado, dentre os que me 

lembro agora, teve uma participação importante sim, a TI foi responsável por 

alcançar alguns objetivos como ampliação de mercado, a abertura de uma unidade 

nova,  nada disso se consegue se a gente não tem uma retaguarda, se a gente não 

tem um sistema que converse com esse sistema aqui, tudo isso tem que ser 

planejado.” (Ator13 9) 

Na avaliação da posição competitiva da TI do hospital com relação aos concorrentes, a 

grande maioria posiciona sua organização à frente ou na mesma posição dos concorrentes. 

Contudo a posição relativa não foi conceituada, mas sim os critérios que os atores utilizam 

para tratar a questão de posicionamento competitivo da TI. 

Grau de informação: 

“O Hospital está à frente de seus concorrentes quanto ao uso da TI. E tem uma 

posição de destaque com relação à disponibilidade e uso das informações.” (Ator2 

24) 

“Acho que poucos concorrentes estão na mesma situação que o Hospital, estamos 

um pouco à frente, mas com certeza não estamos atrás, digo isso baseado no grau 

de informação que dispomos.” (Ator9 25) 

“Estamos chegando numa fase de não trabalhar só com dados mas com a 

informação. Ultrapassamos a fase de trabalhar só com os dados técnicos e 

administrativos. Conseguimos evoluir e, com o sistema de informações clínicas, 

gerenciamento de filas e demanda e outros sistemas gerenciais,  passamos a usar o 

conceito da informação. Agora estamos na fase de saber como pegar essas 

informações e tomar decisões.” (Ator11 29) 

Infra-estrutura de TI: 

“Comparando nossa rede até mesmo com organizações que investem muito em 

tecnologia, temos um posicionamento muito bom. Podemos implantar qualquer 
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bom sistema aqui dentro. [...] Por exemplo, se você for ver, nossos equipamentos 

são os mesmos que os do Memorial Hospital ou da Mayo Clinic.” (Ator8 11) 

“Outro ponto importante é a nossa infra-estrutura de TI que é excelente. Problemas 

de infra-estrutura que poderiam causar dificuldades na integração da TI, aqui nós 

não temos. Problemas de transmissão de dados, com os servidores ou de 

manutenção, aqui nós não temos! Hoje nós temos um peso muito grande em infra-

estrutura mais do que em desenvolvimento de sistemas. E isso tem um nome por 

trás, se chama segurança. E em nome da segurança você gasta muito, redundância, 

contingência, segurança de dados, sigilo, privacidade. E nesses aspectos estamos 

muito à frente de qualquer um. De fato isso facilita a integração.” (Ator9 30) 

Imagem  e reconhecimento da área clínica: 

“Na época em que desenvolvemos o projeto, ganhamos até prêmio nacional por 

querer estar à frente dos outros no uso da TI. Entendíamos que o Hospital é de 

vanguarda e teria que ser também de vanguarda no uso da TI.” (Ator5 16) 

“Nos somos referência no uso da TI, pelo menos se considerarmos nossa 

abrangência geográfica. Sempre falo com meus funcionários – “eu quero, e vamos 

conseguir, ser tão respeitados como a área clínica”. Esse é nosso objetivo. Quando 

cheguei aqui eu conhecia a importância da Organização por causa da área clínica. 

Por que a área administrativa não tem o mesmo reconhecimento? Acho que tem 

que ser a mesma coisa.” (Ator11 27) 

Portfólio de SIH: 

“Eu acho que estamos à frente dos concorrentes; partimos primeiro por exemplo na 

questão do prontuário eletrônico. Tem vantagens e desvantagens quando somos os 

pioneiros,  mas temos um grupo muito bom, conseguimos quase tudo o que 

precisamos, colocamos no orçamento e na maioria das vezes a solução é 

viabilizada” (Ator13 11) 

 “Quanto à posição do Hospital  no uso da TI, acho que ainda falta caminhar muito 

na área médica. É uma deficiência atual e existe o interesse da parte médica. A 

acredito que é uma chance que temos que aproveitar, outros hospitais já trabalham 
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com o prontuário eletrônico, então temos que correr atrás desse prejuízo o quanto 

antes, essa é a idéia da troca do SIH.” (Ator4 14) 

“Quanto ao uso da TI, estamos junto com os melhores. Em algumas coisas estou à 

frente, em outras eles estão, mas no geral acho que nosso hospital e mais uns dois 

estão juntos em uma posição de destaque. Melhor do que a gente não há ninguém.” 

(Ator3 17) 

Sofisticação do planejamento do alinhamento estratégico da TI: 

“Na minha opinião, quem não dominar a TI vai ficar para trás, pois ela representa 

uma grande vantagem no mercado atual. Em alguns pontos, estamos à frente dos 

concorrentes no uso da TI e, em outros, estamos atrás. Por exemplo, estamos à 

frente de nossos concorrentes, pois já possuímos uma visão. Como o hospital se 

preparou com um modelo de gestão, todos possuem uma visão compartilhada. 

Mas estamos atrasados na tomada de decisão e na incorporação da TI. No entanto, 

acho que nosso projeto será mais consistente.” (Ator12 13) 
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Categoria Propriedade Dimensão 
Atendimento ao paciente e 
eficiência operacional do hospital 
Fornecimento dos indicadores 
gerenciais e clínicos 
Nível de Integração 
Resultado dos projetos 

Evidências do alinhamento 
estratégico da TI 

Aderência dos usuários 
Visibilidade da demanda e 
produtividade 
Bem-estar para a população 
Diferenciação dos serviços 
Construção do futuro 
Fidelização do médico 
Imagem e reputação 
Melhora dos processos 
Novas formas de relacionamento 
comercial 

O papel da TI na construção de 
vantagens competitivas 

Ampliação do mercado 
Grau de informação 
Infra-estrutura de TI 
Imagem e reputação da área clínica 
Soluções de SIH 

Efeitos da TI 

Posicionamento competitivo da TI 

Sofisticação do planejamento 
estratégico de TI 

 

Quadro 14 – Categoria Efeitos da TI 

 

4.1.5 Informação 

Pela própria essência do assunto abordado nesta pesquisa, as questões relacionadas à 

informação aparecem em muitas categorias, propriedades e dimensões. Cabe ressaltar que  

dependendo do contexto a informação é conceituada em termos de necessidade de 

informação, ou seja, as exigências de informação que constituem a forma através da qual o 

planejamento dos negócios é desenvolvido e integrado à TI. Nesse sentido, a necessidade 

de informação é conceituada como uma dimensão da categoria que representa as estruturas 
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e processos de aprendizagem que irão influenciar as causas do desenvolvimento de SI. De 

tal forma, no contexto do desenvolvimento de SI a necessidade de informação é abordada 

como um fim, ou seja, o propósito ou a finalidade do desenvolvimento de SI. Na atual 

categoria a informação é conceituada em termos de resultados do desenvolvimento de SI, 

isto é, o que os atores percebem sobre o status da informação.  

A situação da informação é avaliada segundo propriedades que caracterizam duas 

condições: a informação como solução e a informação como problema. Os problemas 

relacionados com a informação descrevem questões de acessibilidade e da ausência de 

soluções para consulta, da condição de pessoas substituindo SI e de disponibilidade no 

momento dos fatos. 

Acessibilidade/Ausência de soluções para consulta: 

“A informação de que o Hospital dispõe é muito boa, o pessoal usa muito, mas é 

muito complexa. Não possuímos sistemas de informações gerencial, com exceção 

do laboratório que, como possui ISO trabalha com metas e indicadores de gestão. 

Nós possuímos os dados, mas não temos uma ferramenta para consulta on line. 

Também temos um ERP que nos fornece uma série de relatórios e consultas 

importantes. Mas quando necessitamos avaliar nossos processos, como estamos 

fazendo para a área de cirurgia, realizamos estudos a partir dos dados 

armazenados.” (Ator3 18) 

“Nesse mesmo encontro de CIO também avaliamos a questão da informação. 

Termos como: poço de dados ou um bando de dados, e não um banco de dados, 

foram citados. Alguns implementaram a iniciativa de BI para melhorar a qualidade 

e diminuir o tempo de levar a informação para a tomada de decisão, mas ainda é 

uma iniciativa muito tímida, dado ao que é realmente uma iniciativa de BI, é mais 

para ganhar tempo. Todos foram unânimes em dizer que o transacional precisa ser 

melhorado, o tempo de resposta do faturamento, da cobrança, do atendimento 

ainda é grande, a TI não está ajudando muito nisso. Mas já começaram com 

algumas soluções de BI para melhorar a qualidade e dar essas informações para a 

tomada de decisão. Apenas dois ou três desenvolvem soluções específicas para 

apoiar a tomada de decisão, os demais também vivem com a realidade de não ter 
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uma solução específica. [...] Hoje não temos sistemas de informações gerencial.” 

(Ator6 10/28) 

“Não tem uma resposta. Atende ou não atende, em alguns momentos a tecnologia 

atende, ela responde, ela caminha em paralelo com os objetivos do hospital; em 

outros momentos, a gente não vê essa facilidade, por exemplo, a informação, existe 

toda uma questão de informação, existe uma dificuldade, embora a informação seja 

importante para o hospital, nós não estamos na velocidade que eu entendo que 

deveríamos estar, a tecnologia não garante uma informação de fácil acesso, a 

informação está guardada em banco de dados mas é superdifícil acessar, não é uma 

coisa fácil de usar, onde eu mesma possa acessar diretamente, se eu quiser uma 

informação tenho que ligar para uma pessoa que liga para informática e assim por 

diante. Então neste ponto parece que não caminhamos [...]” (Ator13 3) 

Pessoas substituindo SI: 

“Com relação a informação que dispomos a questão é a mesma, estamos pouco à 

frente. Nosso sistema ainda é deficiente no fornecimento de algumas informações, 

mas acho que ninguém tem aquilo que está faltando aqui. Para decidir o que fazer 

para diminuir em 1 dia o tempo de permanência, precisamos trabalhar muito para 

conseguir as informações, vou ter a informação, mas vamos precisar de um grupo 

de pessoas que vai trabalhar junto com a TI, e com epidemiologia, e outras áreas. 

Nós geralmente conseguimos as informações necessárias, mas nos casos mais 

complexos que integram muitas áreas envolve o trabalho humano.” (Ator9 27) 

“Estou no Hospital desde de 1979 e vivendo uma realidade completamente 

diferente da atual, o Hospital funcionava basicamente meio expediente. [...] Na 

década de 80 participei da direção de uma área clínica e a gente vivenciava naquela 

época uma série de dificuldades que estavam principalmente ligadas à obtenção de 

dados sobre o que acontecia efetivamente no Hospital. Quando a gente conseguia 

algum dados, era sempre à custa do esforço de algumas pessoas que se dispunham 

a fazer um trabalho de campo, para levantar especificamente os dados necessários 

através de observação no ambulatório, entrevistas com os pacientes ou coletando 

dados nos diversos serviços... e toda vez que a gente apresentava esses dados em 

qualquer reunião existia sempre uma resistência muito forte por parte de quem 

estava recebendo aqueles dados ou vendo os relatórios referentes àqueles dados e 
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começava a questionar imediatamente como é que os dados tinham sidos 

levantados, como é que isso tinha sido estudado... E colocava: isso não é bem assim, 

esse dado não é correspondente à verdade. E aí começava todo um questionamento 

que impedia que qualquer decisão fosse tomada em cima daquele relatório e isso 

aconteceu repetida vezes[...]” (Ator2 1) 

Disponibilidade no momento do fato: 

“Para a descentralização administrativa o sistema teria que levar para o gestor, lá 

na ponta, todas as informações necessárias, mas ele não leva. Eu te diria que ele não 

esteve alinhado com as necessidades organizacionais e a culpa é dessa palavra 

integração.” (Ator9 14) 

A informação como solução é percebida na gestão da prática clínica nos níveis 

operacional e gerencial. 

Informação Operacional:  

“Também acho que estamos à frente na disponibilidade e qualidade das 

informações. E as informações que temos são “muito vivas”, porque elas entram no 

dia-a-dia. Não é uma coisa que a gente faz a posteriori; todo nosso trabalho é 

realizado com base no cadastro geral dos pacientes. A informação tem que ser boa, 

pois vamos usá-la logo.” (Ator1 21) 

Informação gerencial: 

“Hoje chegamos no nível em que a informação não é problema. [...] Estamos 

chegando numa fase de não trabalhar só com dados mas com a informação. 

Ultrapassamos a fase de trabalhar só com os dados técnicos e administrativos. 

Conseguimos evoluir e, com o sistema de informações clínicas, gerenciamento de 

filas e demanda e outros sistemas gerenciais, passamos a usar o conceito da 

informação. Agora estamos na fase de saber como pegar essas informações e tomar 

decisões.” (Ator11 29) 
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Categoria Propriedade Dimensão 

Acessibilidade 

Pessoas substituindo SI Problema 

Disponibilidade no momento 
do fato 

Informação operacional 

Informação 

Solução 
Informação gerencial 

 

Quadro 15 – Categoria Informação 

4.1.6 Integração da TI aos Objetivos e Necessidades do Hospital 

A categoria Integração da TI aos Objetivos e Necessidades do hospital foi organizada em 

outras duas subcategorias: 

! macrointegração – que descreve os aspectos capazes de influenciar todos os projetos e 

áreas do hospital; 

! microintegração – que descreve os aspectos que influenciam a integração a partir dos 

projetos ou das áreas do hospital. 

As propriedades da subcategoria macrointegração são apresentadas a seguir. 

Forma - ou seja, o meio através do qual os projetos de TI foram relacionados com os 

objetivos do hospital, como dimensões observam-se os seguintes conceitos: 

Planejamento estratégico – a TI fornece indicadores para o acompanhamento da 

execução da estratégia ou desenvolve PDI de acordo com os objetivos e metas do 

plano estratégico. Não foi observada uma dimensão que descrevesse a TI 

influenciando a estratégia de negócios do hospital. 
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“Trabalhamos com planejamento estratégico há seis anos, e à medida que o tempo 

foi passando, fomos aprimorando muito o planejamento. Nosso planejamento 

abrange três anos e revemos nossos planos operacionais todos os anos. Reunimos 

os grupos e avaliamos o ambiente externo, o ambiente interno,  as fraquezas, os 

pontos fortes, a missão, a visão estratégica, os valores e depois entramos nos 

objetivos, metas e ações, e é aí que tem uma participação da TI no planejamento, 

porque principalmente no que diz respeito aos padrões de desempenho da 

assistência propriamente dita, nós dependemos fundamentalmente dos indicadores 

que são obtidos através da TI, a qualidade trabalha objetivos e metas que 

dependem dos indicadores.” (Ator2 16) 

“Para atender ao novo modelo de gestão, desenvolvemos um Plano Diretor de 

Informática. Os enfoques principais do Plano eram: atender às novas necessidades 

do hospital e fazer com que a TI proporcionasse um diferencial na política de 

atendimento aos clientes, principalmente ao cliente médico.” (Ator12 4) 

“Este ano o hospital desenvolveu um trabalho de orientação estratégica para os 

próximos anos e a TI participou. Foram levantadas as necessidades e estabelecidos 

os projetos que serão desenvolvidos para prover soluções. O planejamento 

estratégico foi desenvolvido pelos médicos e a direção do hospital, descrevia onde 

o hospital queria chegar, o que precisava ser feito, quais metas deveriam ser 

alcançadas, quais objetivos estratégicos e quais as atividades amarradas a isso. Foi 

o segundo ano que a TI participa do planejamento estratégico. É interessante que 

muitas necessidades e investimentos que vão direcionar o hospital para com a 

missão, valores e objetivos estão alinhados com a TI. Hoje temos algumas questões 

que não estão associadas a isso, mas a grande maioria das questões relacionadas a 

como o hospital quer ser já está alinhada com a estratégia de TI.” (Ator6 1) 

Imagem e reputação da TI – a imagem e a reputação que a TI goza na comunidade 

externa e interna viabiliza os projetos de TI. 

“A alta direção considera a TI como estratégica; no mínimo, pensa três vezes antes 

de fazer alguma coisa que seja desfavorável à informática. Não tenho dúvida de 

que a TI pesa muito, se eu não tivesse esse lastro, com certeza, nós não existiríamos 

do jeito que somos hoje. Porque esse lastro também dá credibilidade externa, então, 

acabamos ganhando o reconhecimento da comunidade. Assim, uma ação 
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destrutiva da informática é complicada, mas nunca usamos dessa capacidade 

negativamente. A gente só usa para ousar tecnologicamente e não para Ter mais 

força política. A autoridade que recebemos não é usada para trocar de carro ou 

ganhar mais dinheiro, usamos para ousar tecnologicamente, então, usamos como 

alavanca de avanço. Por exemplo, nós temos projetos com wireless, com 

dispositivos móveis e outros que, com certeza, ninguém iria apoiar. Ninguém iria 

apoiar coisas tão pra frente quanto essas, mas ninguém vai falar não se estou 

trazendo o dinheiro, se estou financiando e tenho a autoridade que construí. 

Usamos a autoridade para ousar.” (Ator3 13) 

Metaplanos de TI – a integração é viabilizada através da introdução de metaplanos 

como o desenvolvimento de arquitetura de informação ou de sistemas. 

“Qual o antigo cenário aqui – a antiga gerência não conseguiu dominar o assunto 

informática, era bem-intencionada mas não tinha um conceito grande de 

informação, do valor estratégico da informação -, ela estava preocupada com 

programas. [...] quando cheguei aqui foi muito engraçado, pois as pessoas me 

seguravam no corredor e falavam que precisavam de um programa aqui e outro lá; 

eu falei: “olha, enquanto a gente não criar uma arquitetura de informação, entender 

o que é relevante para a Organização, qual a sua missão e trazer isso para a 

informação, eu não consigo construir nada”,  assim a primeira coisa que a gente fez 

foi um desenho da arquitetura de informação da Organização e que passou a fazer 

parte de nossa metodologia de desenvolvimento.” (Ator11 1) 

“A maior evidência de que a TI está ajustada é o atual desenho da arquitetura de 

sistema. A compreensão desse desenho foi fundamental para que eu possa afirmar 

que a TI está integrada. Putz! Compreender a arquitetura para mim foi tudo, olhei 

a arquitetura e vi o hospital. E não estou falando de mim só. Foi muito interessante 

pois eu não esperava ver, fui muito mais avançado do que esperava, minhas 

expectativas foram superadas.” (Ator9 32) 

Comitê – O uso de comitês foi citado por um número significativo dos atores, as principais 

funções desempenhadas pelos comitês são descritas pelas dimensões que resumem os 

seguintes aspectos: facilitador da integração e espaço de manobra e discussão dos aspectos 

políticos. 
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Facilitador e promotor da integração: 

“Outros facilitadores foram o uso de comitês, a coesão dos diretores dos hospitais 

em torno dos projetos TI e o uso de grupos de sustentação operacional de sistemas 

(usuários com conhecimento em TI para dar suporte local aos sistemas e funcionar 

como canal de comunicação com os técnicos de TI).” (Ator10 26) 

“Criamos um planejamento estratégico informal. Informal, porém estratégico. 

Criamos dois tipos de fóruns. O fórum de técnicos e o de diretores. E os dois fóruns 

se orientavam por uma visão estratégica única. Foram dois anos de trabalho 

conjunto para chegar à base de dados corporativa [...] a criação de comitês, de 

fóruns que permite que a Casa acompanhe a TI e a TI acompanhe a Casa.” (Ator5 

11) 

“O facilitador disso é o Comitê. O Comitê de Informática é o multiplicador, é quem 

traz as demandas e participa ativamente das soluções. Participam os usuários, 

inclusive clientes externos, médicos, o Coordenador de TI e os donos da empresa 

terceirizada.”(Ator12 10) 

“As pessoas que participam do planejamento estratégico entendem muito do 

negócio: saúde e hospital, poucas delas têm intimidade ou até uma facilidade de 

estar se envolvendo na questão TI. Assim, quando chegamos, introduzimos um 

comitê de informática, também formado por superintendentes, administradores e 

médicos que participam e acompanham as apresentações dos projetos de TI. O 

objetivo é difundir melhor essa questão delicada que é ter TI na empresa, trabalhar 

as prioridades dos investimentos e a questão cultural dos profissionais, que pega 

muito, a questão dos médicos e dos usuários. O Comitê tem ajudado muito a TI a 

colocar determinados planos para a Empresa, eles entendem e avaliam e, 

principalmente, difundem a questão TI. Hoje os participantes do planejamento 

estratégico, que fazem parte do Comitê, têm uma facilidade maior de compreender 

toda abrangência da TI. Os demais não possuem essa familiaridade. [...] a questão 

do Comitê de Informática criou uma perspectiva de participação nas tomadas de 

decisões, que até então não acontecia. Hoje temos equipes de usuários que 

participam da seleção do SIH e do ERP, eles visitam, participam e opinam, e esse 

comprometimento com as pessoas, que vão usar a ferramenta, tem sido muito 
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importante para nós, eles se sentem parte integrante do processo de mudança.” 

(Ator6 2/4/22) 

Aspectos políticos: 

“Temos um comitê de informática que me protege muito. No passado essa 

proteção foi absolutamente necessária e, até agora, ainda me protege. Quando 

cheguei aqui o telefone não parava, eram pessoas me pedindo sistema. Como eu 

iria dizer para um diretor que não iria atendê-lo. O Comitê de informática é 

responsável pelas definições estratégicas da TI e pela atribuição de prioridades aos 

sistemas. Participam do Comitê todos do primeiro escalão.”(Ator11 18) 

“A política de TI é implementada através do PDI. Temos várias iniciativas, e para 

cada uma delas, desenvolvemos um plano de ação que operacionaliza as metas, 

divulgamos todos os planos de ação no Comitê de Informática, e discutimos com 

todos os participantes. Por exemplo, discutimos no Comitê a implantação de um 

CRM e chegamos à conclusão que seria mais importante primeiro acertar nosso 

mundo transacional, nosso SIH, ERP, backbone e outros, e deixar o CRM para o 

futuro. Eles entenderam, fazemos isso em conjunto.” (Ator6 6) 

Valores de TI – Os depoimentos demonstram que os atores identificam uma série de 

qualidades que acreditam influenciar positivamente a integração. Parece que estas 

qualidades passam a funcionar como um conjunto de valores que orientam a TI. As 

dimensões encontradas foram: confiança, credibilidade, sucesso e parceria. 

Confiança: 

“Desconfiança é uma outra coisa que tenho que trabalhar muito, pois temos que 

trabalhar em um ambiente de confiança, nós somos, acima de tudo, uma área de 

confiança. A desconfiança é um elemento muito ruim e não deve ser propagado 

sob o risco de varrer a gente do mapa.” (Ator3 27) 

Credibilidade: 

“Quero que entendam dos conceitos da Organização. Quando nosso forte passa a 

ser os processos, os diretores passam a respeitar mais a gente.” (Ator11) 
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Sucesso: 

“A visão da alta direção sobre a importância estratégica da TI foi essencial, 

entretanto, o fator que mais favoreceu a integração da TI foi o sucesso de nossos 

projetos. Assim que apresentamos os primeiros resultados, a integração foi 

facilitada. Hoje os projetos de TI na Instituição têm uma história de sucesso, e isso 

facilita a integração da TI. A TI tem credibilidade na Instituição.” (Ator10 25) 

Parceria: 

“O relacionamento entre os usuários e o pessoal da TI é muito bom. Semana 

passada recebi uns visitantes estrangeiros que levei para conhecer o Hospital. 

Depois eles falaram que ficaram muito impressionados. Estou acostumado a ouvir 

que estão impressionados com o chão de granito ou a tecnologia de ponta, mas 

esses ficaram impressionados em ver como todo mundo me conhecia no Hospital, 

como todos me tratavam pelo nome. Falaram que nos hospitais em que trabalham 

ninguém conhece o pessoal de TI, “ninguém sabe quem somos”. E isso é uma 

evidência de que trabalhamos em parceria, pois podíamos fazer tudo de dentro de 

nossas salas.” (Ator3 31) 

Aspectos políticos – a influência dos aspectos políticos na integração é apresentada como 

um fator importante e que antecede os aspectos técnicos, administrativos ou socioculturais. 

A propriedade política da macrointegração registra as dimensões: convencimento político, 

preocupação com a importância estratégica da TI e posição da TI na hierarquia  do hospital. 

Convencimento político: 

“Na década de 90, fizemos um PDI e, até 1998, trabalhávamos com uma política 

tecnológica estruturada. Em 1997 iniciamos um processo de reestruturação de toda 

a informática do complexo hospitalar ao qual o  Hospital pertence. Desde então, 

não voltamos a trabalhar dentro de uma política explícita. No processo de 

reestruturação, achávamos que iríamos mudar o mundo e vimos que a coisa não é 

bem assim, não é só boa vontade ou competência técnica que resolve isso, precisa 

mais, precisa de convencimento político, de “amarrações” e a gente aprendeu isso 

meio tarde. Nosso sonho era aproveitar um pouco melhor o potencial do somatório 

de todas as informáticas-satélites do complexo. Estou chamando de satélite, mas a 
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informática de nosso Hospital é maior que o somatório de todas as outras e eu 

queria dividir melhor isso, até mesmo para nosso benefício, pois dependemos de 

informações do paciente. Fizemos todo o planejamento e depois que ele morreu ou 

foi morto, ninguém planejou mais, estamos com um vácuo.” (Ator3 14) 

“Quando atuei em outra instituição na definição de SI em saúde, trabalhei com um 

analista que era fantástico, tinha muita facilidade de dizer o que eu queria, e ele de 

colocar no papel, mas tinha muita dificuldade de impor na instituição que tinha de 

ser aquilo.” (Ator1 7) 

“A TI, na construção de vantagens competitivas, pode ajudar na redução de custos, 

na qualidade do atendimento, na redução do tempo de atendimento, na satisfação 

do cliente e outras. Entretanto, tudo isso depende de direção política. O mais difícil 

é conseguir o alinhamento da direção a essas coisas, mas acho que a TI permite 

fazer isso facilmente. Por exemplo, as empresas que oferecem planos de saúde 

colocam, para os médicos, máquinas de autorização que funcionam com o cartão 

do plano. Mas, para cada plano, é necessário instalar uma máquina diferente e o 

médico é obrigado a pagar R$ 60,00 (equivalente à três consultas). As empresas de 

planos de saúde vêem nessas máquinas uma vantagem competitiva, pois o cliente 

será melhor atendido. Entretanto, ninguém considera os custos envolvidos, a 

duplicação de infra-estrutura. Elas estão pouco ligando. Ao contrário dos bancos, 

que estão compartilhando infra-estrutura e informação, a área de saúde não faz 

isso, é tudo redundante. Não tem padrão, são 400 formas diferentes de 

apresentação de contas hospitalares. Um hospital é obrigado a manter 400 formatos 

de apresentação de contas, isso sai caro. E não podemos comparar uma conta com 

outra.” (Ator5 21) 

Preocupação com a importância estratégica da TI: 

“O planejamento estratégico é desenvolvido pela Instituição há 5 anos. Todas as 

área participam e a TI é sempre considerada, acho até que sempre assumiu um 

papel de muita relevância. A maioria dos participantes do planejamento possuem 

um bom conhecimento de estratégia de TI. Porém, no último planejamento a TI não 

recebeu nenhum tipo de destaque e a justificativa foi de que a área estava muito 

boa, e que as áreas com maior destaque eram as que apresentavam problemas. Não 
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concordei com essa abordagem, acho que devemos apoiar as iniciativas nas 

melhores áreas para alavancar a Instituição, as melhores áreas são onde residem as 

melhores oportunidades, assim, na próxima reunião de planejamento a área de TI 

estará propondo uma iniciativa estratégica baseada em TI para a Instituição, vai ser 

um projeto bastante inovador e acredito que muito valioso para a Instituição.” 

(Ator10 19) 

Posição hierárquica da TI: 

“Acho que o CIO deve existir e estar ligado diretamente ao Board. Acho que o CIO 

deve possuir uma certa independência com relação ao CEO em função dos 

objetivos a serem desenhados em planos diferentes. As estratégias também não são 

necessariamente as mesmas.” (Ator3 33) 

“Hoje a TI responde diretamente ao Diretor Superintendente, isso é muito 

importante, porque não temos que nos submeter aos caprichos e vontades de 

usuários, que possuem um poder hierárquico maior,  no direcionamento da TI. 

Hoje a TI é livre, temos um grupo que ajuda, e isso faz com que ela possa tomar as 

melhores decisões para o Hospital e não para um pessoa.” (Ator6 27) 

“A falta de entendimento da Direção de que SI não é relatório de gerência, não é 

fichinha, e isso é um inibidor. Falta de conhecimento da direção sobre SI. Em 

muitos lugares, a TI está subordinada à área financeira até hoje. O posicionamento 

da TI no organograma reflete freqüentemente essa total falta de visão de que a 

informação e a TI são fundamentais.” (Ator5 19) 

“O que aconteceu aqui é que quando fui contratado eu estava ligado diretamente 

ao Diretor Geral, mas quando o Diretor mudou e minha comunicação com ele não 

deu certo, ele não entendia o que eu falava... então ele me botou embaixo da 

direção administrativa, agora estamos tentando reverter a situação.” (Ator10 24) 

Conflito – Diversos depoimentos abordam eventos identificadas como situações 

conflitantes; as dimensões classificadas para a propriedade descrevem a origem dos 

conflitos: visões estratégicas divergentes; políticos; relacionados com a escassez de 

recursos de TI; e divergência ou a falta de entendimento dos valores que orientam as 

estratégias ou ações de TI. 
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Visões estratégicas divergentes: 

“A preocupação e a influência da necessidade competitiva na definição dos 

objetivos do hospital eram muito grandes, e nos projetos de TI também, mas veja, 

elas não estavam atreladas. Por exemplo, nossa expansão de mercado estava 

atrelada à criação de unidades avançadas. Na hora que você ia na TI, a expansão de 

mercado estava atrelada a um portal da saúde. Os duas solução visam expansão de 

mercado, mas são coisas totalmente diferentes. Embora a TI tivesse a mesma 

preocupação, nem sempre as soluções eram convergentes e,  às vezes, o diferencial 

competitivo planejado nos projetos de TI não eram verdadeiros.” (Ator9 34) 

Políticos: 

“As diretrizes políticas podem ajudar, sem dúvida nenhuma, a integração da TI, se 

bem que também podem atrapalhar. Aqui tenho os dois casos. As políticas são 

fundamentais como catalisadores ou inibidores. [...] E há as questões estruturais 

mesmo; alguém acha que uma coisa tem prioridade e, mesmo havendo 

discordância, a decisão é sempre da pessoa hierarquicamente superior e nem 

sempre é a melhor.” (Ator3 24/26) 

“Observei alguns processos cujas decisões políticas não eram coerentes com as 

posições técnicas. Não sei o que orientava as decisões políticas, mas as decisões 

eram contraditórias a todos os esforços técnicos.” (Ator7 5) 

Recursos: 

“Acho que o fator que mais prejudica a integração da TI ainda é a falta de recurso. 

A gente quer muita coisa e ainda esbarra na falta de recurso, a TI não tem pessoal 

suficiente e temos que esperar para ter nossas solicitações atendidas. A aceitação da 

TI é uma coisa já ultrapassada, que todo mundo aceita e quer.” (Ator1 24) 

“Os principais inibidores ou as principais dificuldades para a realização dessa 

revisão de nossas ferramentas são: resistência à mudança, medo da informática e 

restrições relacionadas à falta de equipamentos para todos.” (Ator12 11) 
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Falta de percepção dos valores de TI: 

“Também temos atritos com a área de Compras, pois fazemos absoluta questão de 

comprar qualidade. A responsabilidade de comprar mais barato não é minha, a 

minha responsabilidade é comprar equipamentos de qualidade, eu tenho que 

especificar coisas boas que funcionem, tenho que buscar a perenidade do 

investimento. E no ambiente governamental, em que os recursos são escassos, 

minha posição cria muito atrito.” (Ator8 8) 

Competência administrativa – a propriedade foi exposta pela constatação da necessidade 

de entendimento do papel da TI, e da comunicação da estratégia do hospital. 

Entender o papel da TI: 

“Uma coisa que ajuda muito a TI estar mais próxima do objetivo e poder apoiar 

mais o hospital com seu objetivo é a “desmistificação” da TI. A TI ainda é aquela 

coisa distante, que tenho que pedir para algum deus me dizer para onde vou, o que 

eu faço.” (Ator7 18) 

“Os diretores mais ativos possuíam uma boa visão do uso gerencial da TI. Faltava 

uma visão que fosse além do sistema de gestão, que os sistemas podiam ser muito 

mais avançados que isso. Mas tinham uma boa visão do que se pode esperar do SI, 

da informação que estava faltando, da falta de integração e outros aspectos.” (Ator5 

12) 

“[...] quanto ao fato de que a TI pode ajudar no Planejamento Estratégico do 

hospital, os representantes das áreas administrativas possuem um bom 

conhecimento da TI, mas os das áreas técnicas têm pouco conhecimento. Foi 

colocado no Planejamento que a TI é considerada como um investimento, não um 

investimento qualquer, mas um fator crítico.” (Ator12 12) 

Comunicação da estratégia do hospital: 

“Conheço o planejamento estratégico do Hospital muito por cima, mais até pela 

minha proximidade com o Gerente de TI, pois quem participa é ele. A gente sabe 

que existem projetos que são pontuais, tudo mundo sabe que vai existir uma troca 
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de SIH, que vai existir uma troca de ERP, eu sei que tenho que preparar uma infra-

estrutura para isso, mas não é uma coisa aberta, dita, olha, onde a gente pretende 

chegar é isso daqui. Todo mundo sabe qual é a missão porque leu no quadro, todo 

mundo sabe qual é o objetivo porque leu no quadro, mas nunca alguém chegou e 

perguntou: você tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar algo mais sobre isso?” 

(Ator7 9) 

A microintegração, ou seja, os aspectos capazes de influenciar o contexto dos projetos ou 

das áreas são: 

Arranjo organizacional – os arranjos podem ser individuais como o exemplificado pela 

figura do analista de negócio, membro da equipe de TI que interage com os usuários, e pelo 

gestor operacional, membro da equipe de negócio que interage com a TI; ou coletivos, 

como equipes de projetos ou grupos organizados para a gestão de outra tecnologia 

administrativa; 

Analista: 

“Para cada sistema temos um gestor operacional e o analista responsável. O gestor 

operacional foi um fator crítico de sucesso. Eles são profissionais dos hospitais que 

entendem do negócio e participam conjuntamente com o pessoal de TI das 

definições e implantação dos projetos de TI. Eles são quem seguram os problemas e 

quem implantam, junto com a TI, os sistemas. Durante as especificações, eles 

discutem com os usuários as funções do sistema, pois, eventualmente, acontecia 

dos usuários colocarem que nós da TI não entendíamos de tratamento de paciente. 

Assim, introduzimos a figura do gestor operacional que já conhece o negócio. Hoje 

não temos tanto esse problema, pois já ganhamos a credibilidade, mas quando 

surgem problemas de especificação quem discute com os usuários são os gestores 

operacionais. Toda vez que queremos implantar alguma coisa temos que combinar 

e articular com o gestor operacional pois ele é a minha voz.” (Ator11 14) 



124 

 

Grupo operacional: 

“Acredito que nós conseguimos a integração entre a TI e as necessidades do 

Hospital em muitas áreas críticas. Não vou dizer que em 100%, mas a gente 

conseguiu em muitas áreas. Temos trabalhado com a figura do analista de negócio, 

que é uma pessoa de informática especializada no negócio; ele faz o amálgama, ele 

casa a demanda dos usuários dos processos com a gente. Depois de um tempo, ele 

fica mais usuário do que funcionário nosso. Nos casos em que conseguimos utilizar 

o analista, a TI é muito integrada. E é claro que temos casos em que a integração é 

pequena, mas nos mais críticos estamos bem integrados. Analista de negócio é 

muito legal, está certo que acabamos perdendo um funcionário, mas o pay off é 

muito bom, porque reduzimos a entropia, melhoramos a comunicação, reduzimos 

o tempo de tudo. É muito bom.” (Ator3 20) 

Aspectos políticos – estes também foram evidenciados no nível micro. Os principais 

elementos políticos que demonstraram influenciar a integração, a partir dos projetos ou 

áreas do hospital, foram caracterizados como a capacidade das pessoas de TI de 

compreender e influenciar os projetos e as áreas, codificada como penetração da TI, e a 

construção da macrointegração, que reúne as perspectivas que descrevem que é preciso 

desenvolver a integração a partir da base, como forma de conseguir o consenso, o 

compromisso ou, até mesmo, a orientação da TI pelos objetivos do hospital; 

Penetração da TI: 

“[...] e depois o grupo que está na TI tem uma certa... não é autoridade, não, mas 

tem uma certa “penetração” com todo mundo [...]” (Ator1 23) 

Construção da macrointegração: 

“Após a nova organização da TI no Hospital, as políticas de TI estão sendo 

desenvolvidas junto com as unidades e departamentos. Agora a TI trará a nova 

política, o plano, a arquitetura de sistemas, onde vamos chegar e assim por diante.” 

(Ator9 24) 



125 

 

“Ao buscar resolver o problema da informação, começamos a colocar em prática 

uma série de premissas que já conhecíamos. Os principais pontos eram desenvolver 

o apoio institucional e envolver e ouvir as bases.” (Ator5 12) 

Conflitos - os conflitos da microintegração foram expostos através do redesenho de 

processos requisitados pelos projetos de TI e pelas dificuldades internas da área de TI, ou 

seja, pelas situações conflituosas inerentes às diferentes funções que organizam as 

atividades de TI; 

Redesenho de processos: 

“Várias vezes implementamos a TI sem redesenhar o processo. Várias vezes venceu 

a tese do “eu sempre fiz assim”. Várias vezes eu vi o “pau quebrar” e nós termos 

que ceder.” (Ator8 21) 

“Começamos, então, todo o planejamento da implantação, com a participação 

maciça de todos no Hospital. Aí começou o eterno dilema, mudar o sistema para 

atender nossos processos, ou mudar nossos processos para atender o sistema.” 

(Ator9 5) 

Funções internas de TI: 

“Acho muito difícil ter um gerente tomando conta das áreas de infra-estrutura de 

TI e de desenvolvimento, porque são áreas naturalmente de conflito, pois o 

desenvolvimento quer colocar o mais rápido possível todas as aplicações utilizando 

maior número de recursos disponíveis e, ao mesmo tempo, contar com um 

ambiente estável, e a infra-estrutura prioriza a estabilidade e a segurança. Assim a 

primeira coisa que solicitei foi essa separação, pois a antiga gerência respondia 

pelas duas funções. Também acho que devem ter orçamentos separados. Não me 

preocupo com questões de infra-estrutura e não entendo.” (Ator11 24) 

“Outro ponto é que nossa área é pequena para dar conta de todo o trabalho. Temos 

que atender desde uma área crítica como um Pronto-socorro até explicar a um 

usuário como trabalhar com uma planilha Excel. A abrangência dos serviços da 

área de desenvolvimento é muito grande e isso dificulta um pouco o foco na área 
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Hospitalar. Esse problema foi solucionado com a terceirização, separamos o 

suporte do desenvolvimento.” (Ator4 18) 

“O Hospital está investindo pesado em TI, vão trocar o SIH e o ERP e temos um 

trabalho muito forte em infra-estrutura para suportar toda essa demanda que estão 

planejando. Hoje não temos essa infra-estrutura pronta. Então a sensação é que a 

infra-estrutura tem que correr atrás do prejuízo, pois o que é vendido, o que o 

usuário compra, é a solução final, a infra-estrutura está embutida dentro da 

solução, temos uma parte micro no cronograma de implantação do ERP e do SIH. 

A infra-estrutura é única, mas tenho que administrar seu desenvolvimento dentro 

de dois projetos com prazos diferentes.” (Ator7 4) 

“Eu tenho uma função importante aqui, zelar para que as idéias dos usuários, 

quando transformadas em sistemas, funcionem. Preciso zelar para que a troca de 

informações aconteça e, se houver uma catástrofe, tenha o backup e possa 

recuperá-las. Para isso, eu tenho que ser o mais quadradinho possível. Minha 

criatividade se dá em algumas áreas do meu suporte, no meu dia-a-dia, no meu 

serviço de produção, eu tenho que estar o tempo todo cobrando padrão, pouca 

criatividade, muita racionalidade e muita organização de trabalho. Quando você 

entra em um mundo tão criativo, com idéias tão mirabolantes como as que a 

Coordenação de TI e a equipe de desenvolvimento possuem, eu tenho o papel mais 

desagradável de todos que é dizer: isso que você está pensando não tem chance, 

não tenho como produzir, vou levar pelo menos cinco meses para me organizar. Eu 

sou a pessoa que chama à razão, que baixa a bola de todo mundo. Às vezes a gente 

fica sendo o chato da história. Tudo para mim tem que ter um plano, só aceito se 

tiver um papel, se tiver uma organização. Senão viro as costas e vou embora.” 

(Ator8 5) 

Competência de TI – para a atuação da TI junto às áreas ou em projetos, os atores 

manifestaram a importância do conhecimento sobre o negócio, e para a atuação na 

elaboração da infra-estrutura de suporte aos projetos, o conhecimento técnico em TI. 

Também observa-se a preocupação com a competência de comunicar ou difundir as 

necessidades e objetivos estratégicos do hospital; 
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 Negócio: 

“Uma equipe de TI com experiência no negócio, com foco no negócio, na atividade 

fim é um grande facilitador do processo.” (Ator5 17) 

“Geralmente participo de projetos para área de enfermagem, desempenho um 

papel bastante importante desde o início, explico o que a gente quer com o projeto, 

quais são os resultados desejados; além dos assuntos relacionados com o próprio 

projeto, nós também temos o papel de explicar alguma coisa da área, porque a 

pessoa de informática está mais voltada para assuntos técnicos de informática, mas 

ela não entende nada da prática e, às vezes, existem projetos em que precisamos ter 

um pouquinho de conhecimento da prática do dia-a-dia, eu acho que a gente faz 

esse papel de estar realmente mostrando não só o que a gente quer, mas o contexto 

de toda a situação atual, para a informática consiga chegar no nosso resultado.” 

(Ator13 1) 

“Um dos fatores que mais dificultam esse processo de alinhamento é que as 

pessoas da área de TI não possuem experiência na área Hospitalar, estão 

conhecendo a área agora. Embora exista algumas similaridades, é diferente 

trabalhar em uma indústria ou em um hospital.” (Ator4 17) 

“Nós técnicos da área de TI, vendemos muito mal as vantagens estratégicas da TI.” 

(Ator11 23) 

Conhecimento técnico em TI: 

“Analisando a minha área, que envolve suporte ao usuário, servidores, 

equipamentos ativos e conectividade, o Hospital fez um investimento significativo 

há um tempo atrás. Alguns pontos do projeto foram bem definidos e garantem a 

continuidade do investimento, mas outros pontos, como os servidores, foi feita 

uma escolha que não suporta o aumento da complexidade, não suporta a 

redundância por exemplo. A infra-estrutura não foi levada tão a sério quanto 

devia, alguns pontos da infra-estrutura ficaram sob a administração de quem não 

tinha competência para isso, o que é uma coisa preocupante. Hoje estamos 

desenvolvendo um projeto para solucionar os problemas técnicos de nossa infra-

estrutura.” (Ator7 3) 
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Comunicação da estratégia: 

“E uma das coisas que dificultavam todo esse entrosamento com toda a parte de 

diretrizes do hospital foi a falta de feedback da Gerência de TI, que é quem 

participa das reuniões com a Diretoria. A comunicação entre a gerência e seus 

funcionários não era adequada, só alguns conheciam as diretrizes e isso tem de ser 

do conhecimento de todos, tenho que saber qual é a minha causa, que causa tenho 

que abraçar.” (Ator4 19) 

Responsabilização – os atores expressaram sua percepção quanto à responsabilização em 

projetos de TI segundo duas dimensões. Um grupo de atores acredita que a 

responsabilização é conjunta, mas segundo uma postura voluntária, ou seja, tanto usuários e 

TI assumem o sucesso e o fracasso voluntariamente, não deixaram transparecer que a alta 

direção responsabiliza conjuntamente os dois grupos. Também surgiu o conceito de que os 

usuários devem ser responsabilizados pela sua parte, como um fator relevante. 

Conjunta voluntária: 

“Aqui, nos projetos de TI, estamos todos no mesmo barco. Ou deu certo para todo 

mundo (TI e usuários) ou todo mundo está no mesmo barco[...]” (Ator10 34) 

“O marketing divide com a TI toda a responsabilidade do projeto do portal, o 

financeiro é o sponsor do projeto do ERP, é uma questão de compartilhar todas as 

iniciativas, o projeto nunca é de TI, é do Hospital. A gente vende que tudo isso aqui 

não são projetos para manter a TI, muito pelo contrário, é para manter o negócio, e 

com isso as pessoas se sentem muito envolvidas.”(Ator6 23) 

“Olha, a gente está participando agora, vou pegar esse exemplo, de projeto que está 

indo superbem, a gente está brincando que precisamos vender isso juntos; então eu 

vejo assim, no caso desse projeto, está tendo sim uma valorização do trabalho em 

conjunto, mesmo porque a gente se reune toda semana para falar dele e não tem 

como fazermos sozinhos, ou a TI sozinha; caso ocorra uma falha, a falha é do 

conjunto, sem dúvida. Em um projeto que envolve várias pessoas, tanto da TI como 

da enfermagem, o importante é saber onde ocorreu o problema, onde foi que esse 

grupo falhou, em que momento este grupo falhou. A tendência é você falar que a 

falha foi da TI, a tendência é essa. Eu particularmente não vejo assim. Já vivenciei 
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vários exemplos aqui dentro onde a gente assumiu juntos a questão da falha. Nós 

escolhemos juntos, nós escolhemos! Ah! Mas deu errado, mas nós escolhemos 

juntos, eu ajudei a TI a avaliar.” (Ator13 32) 

Usuário : 

“A homologação de sistemas tem que ser uma coisa séria. Se está homologado, tem 

que ter responsabilidade. A gente enfrenta desafios aqui e vejo que estou voltando 

10 ou 15 anos.” (Ator11 7) 
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Categoria: Integração da TI aos Objetivos e Necessidades do Hospital 
Subcategoria Propriedade Dimensão 

Planejamento estratégico 
Imagem e reputação Forma 
Metaplanos 
Facilitador Comitê Aspectos Políticos 
Confiança 
Credibilidade 
Sucesso Valores de TI 

Parceria 
Convencimento político 
Preocupação com a 
importância estratégica da TIAspectos políticos 

Posição hierárquica da TI 
Visões estratégicas 
divergentes 
Políticos 
Recursos Conflito 

Falta de percepção dos 
valores da TI 
Entender o papel da TI 

Macrointegração 

Competências 
administrativas Comunicar a estratégia do 

hospital 
Analista Arranjo organizacional Grupo operacional 
Penetração da TI Aspectos políticos Construir a macrointegração 
Redesenho de processos Conflitos Funções internas da TI 
Negócio Competência de TI Técnica 
Conjunta voluntária 

Microintegração 

Responsabilização Usuário  

 

Quadro 16 – Categoria Integração da TI aos Objetivos e Necessidades do Hospital 
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4.1.7 Mercado Fornecedor de Sistema de Informação Hospitalar (SIH) 

O mercado fornecedor de soluções para a área hospitalar foi exposto segundo as 

propriedades: oferta de soluções e perfil das empresas fornecedoras. 

A oferta de SIH é apresentada segundo dimensões que caracterizam: 

a carência de uma solução global que atenda todas as áreas do hospital; 

“O mercado fornecedor de soluções de TI no setor saúde é muito fraco, não 

encontramos parceiros... no setor bancário sempre conseguíamos parcerias no 

desenvolvimento de soluções com fornecedores de peso como HP e outras, essas 

empresas possuíam funcionários que entendiam dos serviços bancários, tinham 

uma visão do todo, de como funcionava um banco, e eram parceiros valiosos no 

desenvolvimento de soluções. [...] No setor saúde até encontramos alguns caras que 

entendem de um determinado tipo de solução, de uma aplicação específica como a 

digitalização de imagens, ou de soluções avançadas e muito complexas para nossa 

realidade; mas nunca encontrei um fornecedor de peso que oferecesse técnicos com 

essa visão do todo e dentro de nossa realidade hospitalar.” (Ator10 17) 

“Temos as mesmas dificuldades, o grupo de fornecedores é bastante restrito, a 

gente conhece todos os fornecedores que estão transitando nesses mesmos 

hospitais. E, basicamente, nosso pensamento é o mesmo, não há nenhuma solução 

completa no mercado que atenda o negócio hospital. Há soluções tecnológicas que 

estão sempre apresentadas, pontualmente, em algum dado processo, ou algum 

dado segmento, mas são produtos e serviços, uma solução global que atenda é 

complicado, a gente não encontra.” (Ator6 8) 

a utilização de soluções estrangeiras; 

“Iniciamos então a seleção de uma sistema integrado que fosse desenvolvido no 

mesmo tipo de plataforma tecnológica que utilizávamos. Mas não existia no 

mercado. Fomos buscar uma solução no exterior. Nossa premissa básica era 

aproveitar o sistema legado e não perder nossa base de dados, por isso mantivemos 

o mesmo tipo de plataforma tecnológica.” (Ator9 4) 
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“E aí começamos um processo de buscar um sistema que pudesse atender a 

Instituição como um todo. Esse processo tomou um bom tempo, pois, na verdade 

não existia um sistema com um número grande de instalações no país, nem que as 

pessoas tivessem experiência na área, e que até estivessem comercialmente 

interessadas em fornecer. Nessa época tentamos no Brasil e achamos uma série de 

dificuldades. Trouxemos uma consultoria do exterior que, após conhecer o nossa 

Instituição e outras no Brasil, propôs que desenvolvêssemos internamente ou 

procurássemos no mercado internacional algum sistema. Fomos ao maior evento 

do setor nos EUA e vimos sistemas muito interessantes, mas nenhum fornecedor 

tinha o objetivo de se instalar à América Latina. E existiam os problemas de 

tradução e adequação à realidade brasileira. [...] Com isso a gente esfriou um 

bocado com esse coisa do mercado internacional. “ (Ator2 6) 

e o surgimento de soluções novas no mercado nacional. 

“A preocupação com a TI no hospital evoluiu muito, cresceu. Conforme comentei, 

a demanda é muito grande. O mercado taí,  oferecendo uma série de ferramentas, 

uma série de coisas novas.” (Ator4 10) 

Com relação ao perfil da empresas fornecedoras de SIH, os atores expuseram as 

dimensões: 

empresas de pequeno porte; 

“Os fornecedores do setor saúde são empresas pequenas e não me passam muita 

segurança, acho que o dono pode resolver fechar a empresa a qualquer momento e 

ir curtir a vida... Já avisei a alta direção que estamos submetidos a esse tipo de 

risco, mas não acho que eles conseguem perceber o problema.” (Ator10 18) 

imaturas; 

“Considero o mercado fornecedor de soluções de TI para Hospitais pequeno, 

desorganizado e despreparado, do ponto de vista técnico, e ainda muito jovem. 

Talvez por isso com as características que falei. A gente tem tido oportunidade de 

conhecer no exterior – que tem um mercado fornecedor muito estruturado, com 

congressos de fornecedores que se organizam para discutir interfaces, tempo de 
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implantação, novas tecnologias etc. Aqui ainda estamos naquela fase bem 

tupiniquim mesmo, um briga com outro com arco e flecha. E é um mercadinho 

deste tamanho, estão todos brigando pelos mesmos 10 Hospitais porque acham que 

os outros não vão ter dinheiro – e não vão ter mesmo! – mas também não oferecem 

uma alternativa para esses outros hospitais. Eu falo para eles, “nós temos milhares 

de hospitais e vocês ficam tentando vender para 10, por outro lado, existem 

milhares de hospitais que estão precisando e não estão sendo assistidos”. Os 

fornecedores ficam querendo um case com esses 10 ou 20 hospitais, acham que, 

com o médio, não dá para fazer o case de sucesso. Acho que o mercado precisa 

despertar para essa coisa do modelo de comercialização, não dá para pagar o preço 

que os grandes fornecedores estão cobrando hoje. No case dão 80% de desconto. 

Como pode existir uma tabela que dá 80% de desconto? Não existe isso, é um preço 

ilusório, isso é chamar o consumidor de burro. Então, acho que o mercado precisa 

se organizar, precisa saber onde estão os nichos, precisa saber fazer parcerias. 

Precisa de um pouco de organização. Eu digo para os fornecedores, “eu só existo 

porque vocês são incompetentes, se vocês fossem competentes, eu não existiria e 

não conseguiria crescer.” (Ator3 19) 

“O mercado fornecedor de soluções de TI no setor saúde é muito fraco, não 

encontramos parceiros. No setor bancário sempre conseguíamos parcerias no 

desenvolvimento de soluções com fornecedores de peso como HP e outras, essas 

empresas possuíam funcionários que entendiam dos serviços bancários, tinham 

uma visão do todo, de como funcionava um banco, e eram parceiros valiosos no 

desenvolvimento de soluções. No setor saúde até encontramos alguns caras que 

entendem de um determinado tipo de solução, de uma aplicação específica como a 

digitalização de imagens, ou de soluções avançadas e muito complexas para nossa 

realidade; mas nunca encontrei um fornecedor de peso que oferecesse técnicos com 

essa visão do todo e dentro de nossa realidade hospitalar.” (Ator10 17) 

Alguns atores expuseram conceitos sobre outros mercados fornecedores, por exemplo, o 

mercado fornecedor de equipamentos; como os relatos não foram suficientes para o 

desenvolvimento de uma descrição teórica e, também, como se considera que o assunto não 

é relevante para o tema pesquisado, não foram realizados levantamentos adicionais e a 

codificação sobre o conceito foi descartada.  
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Categoria Propriedade Dimensão 
Carência de solução global 
Soluções estrangeiras Oferta de SIH 
Soluções novas 
Pequenas  

Mercado fornecedor de SI 
Perfil das empresas 
fornecedoras Imaturas 

 

Quadro 17 – Categoria Mercado Fornecedor de SI 

4.1.8 Mudança organizacional 

A análise dos depoimentos evidencia que a mudança organizacional é um aspecto essencial 

das iniciativas organizacionais que envolvem projetos de TI significativos. Os atores 

relatam a mudança organizacional ora como causa dos projetos de TI ora como 

conseqüência. A categoria que explora o tema foi organizada em cinco propriedades: 

comportamento, estrutura organizacional, processos clínicos e modelos de gestão, 

valores e visão. Para cada propriedade estão classificadas as dimensões que caracterizam 

os elementos e os processos mais relevantes segundo os relatos. 

A propriedade comportamento é descrita através de duas dimensões. A primeira dimensão 

expõe a mudança de orientação das questões centrais dos projetos de TI, ou seja, a 

substituição da orientação centrada na própria tecnologia, pelo direcionamento baseado nas 

necessidades dos processos produtivos do hospital. Os mecanismos utilizados para vencer a 

resistência do médico identificam a segunda dimensão da categoria. 

Preocupação com processos e não com a tecnologia: 

“Antes as inovações surgiam a partir de proposta da área de TI, eles apresentavam 

projetos; por exemplo, diziam que precisávamos introduzir a prescrição médica 

com o palm top e nós perguntávamos: por quê? A resposta era: porque sim! Agora 

temos um novo paradigma: ou você está atendendo a quem atende ou você não 

existe. Criamos uma frase para isso: quem não está atendendo, está atendendo a 

quem atende.” (Ator9 21) 
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“Assim, compramos um pacote de um fornecedor sério, não era a opção 

tecnológica mais avançada, mas nosso maior desafio não era a tecnologia e sim a 

mudança de cultura e de comportamento que o novo sistema iria exigir, minha 

maior preocupação não é a tecnologia mas o processo. Essa posição foi uma 

novidade até para os médicos, os próprios diretores sempre tentavam iniciar nossas 

discussões pela tecnologia, discutiam sempre os programas que precisavam, mas 

minha posição era firme, precisamos criar a base sobre a qual vamos fazer os 

programas de que vocês necessitam.” (Ator11 9) 

Vencer a resistência do médico: 

“A área médica resistiu um bocado e até mesmo alguns chefes de serviços; assim eu 

passei a adotar uma estratégia com eles – volta e meia eles vinham falar comigo 

que precisam de recursos humanos, materiais, medicamento ou, ainda, algum 

equipamento. E toda vez que algum deles chegava aqui na minha sala eu pegava o 

computador, abria a tela com os dados do Serviço dele, e olhava os números junto 

com ele antes de qualquer coisa a respeito das demandas. Assim, o que isso trouxe, 

aqueles que resistiam começaram a ver que aqui na Direção nos estavam olhando 

aquele sistema. Que o sistema não era para inglês ver, que nós estávamos guiando 

nossas decisões pelo que o sistema mostrava. Automaticamente o que aconteceu: 

eles passaram a se preocupar com a forma com que os dados estavam sendo 

introduzidos no sistema, que é o grande problema. Quando vinham pedir mais um 

dia de sala de cirurgia, eu olhava lá como ele estava usando os dias já disponíveis 

de centro cirúrgico e aparecia que ele só utilizava 60% do espaço que ele já tinha. 

Ou vinham falar dos problemas no ambulatório, que estava congestionado, eu 

puxava uma planilha com a distribuição dos atendimentos deles e mostrava uma 

concentração dos atendimentos na terça, na quarta e na quinta, e propunha que ele 

revisse a alocação de médicos ou marcação de consultas,  e aí eles começaram a ver 

que os dados do sistema estavam sendo levados em consideração quando se 

tomava alguma decisão e, realmente, a partir daí, passaram a se preocupar mais 

com o sistema e ver como os dados estavam sendo alimentados e os relatórios 

passaram a ter crédito. Desta forma, passamos a dispor de dados para a nossa 

prática diária que nem imaginávamos. É interessante que do mesmo jeito que eu 

agi com os chefes de serviços, mostrando o sistema e discutindo com eles os dados, 

cada chefe de serviço passou a fazer a mesma coisa dentro de seu Serviço, e aí cada 
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profissional passou a se preocupar em registrar o que tinha feito, pois sabia que 

seria avaliado a partir das informações do sistema. Isso teve um impacto direto no 

faturamento, pois conseguimos triplicá-lo.” (Ator2 12) 

“Dando essa ferramenta para os médicos, você conseguia que eles digitassem o 

laudo, porque eles sentiam que se fizessem a digitação em algum outro momento 

eles poderiam ser usuários do que eles mesmo imputavam. Então, acho que esse é 

o grande caminho, se você mostrar para eles que a ferramenta é útil, que aquilo vai 

ajudar no diagnóstico, tecnicamente, com isso você consegue um grande aliado.” 

(Ator4 8) 

A propriedade estrutura organizacional suporta a descrição dos tipos de alteração 

organizacional relatadas para a TI e tem como dimensões: centralização, liderança, 

reposicionamento hierárquico e terceirização. 

Centralização: 

“Ao mesmo tempo reformulei toda a estrutura da TI, centralizei o desenvolvimento 

e a gestão da TI. Uma área ainda relutou em aceitar a nova estrutura e forma de 

administração dos projetos de TI, tinham recursos próprios para projetos e 

continuaram a tocar seu projeto em separado, mas o projeto não andou. Como os 

nossos projetos já começavam a mostrar bons resultados, acabamos assumindo 

também essa última área. Enfim, centralizei toda a TI da Instituição, e implantei 

uma série de políticas, sempre como o foco corporativo, cada sistema era avaliado 

dentro do contexto de necessidades e prioridades da Instituição como um 

todo.”(Ator10 7) 

“Tanto que ano retrasado realizamos uma fusão dos dois grupos de informática 

que existiam na Instituição. Não gosto de pensar que centralizamos, prefiro dizer 

que racionalizamos, pois estava muito disperso, com redundâncias, e o que fizemos 

foi juntar os recursos para ver se fazíamos um “colchão” melhor.” (Ator3 2) 

Liderança: 

“Atualmente, temos pessoal terceirizado na área de TI, mas não temos problemas. 

Nossa experiência anterior não foi boa, pois na época não tínhamos uma liderança 
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interna capaz de gerenciar o processo de desenvolvimento que era terceirizado. 

Hoje as pessoas que trabalham internamente na TI têm um envolvimento com o 

serviço e conseguem gerenciar o desenvolvimento terceirizado. Quando o 

gerenciamento fica a cargo da empresa terceirizada, é complicado; hoje temos o 

respaldo de pessoas da Instituição para lidar com os terceirizados. [...] A Instituição 

foi buscar uma liderança na área de TI. Para a Instituição, isso era fundamental.” 

(Ator1 19/29) 

Reposicionamento hierárquico: 

“Até o ano passado tínhamos um cargo de alta direção para a TI,  eles participavam 

do planejamento estratégico até certo ponto, pois a parte mais importante para eles 

era a TI. Nós tivemos um diretor de obras vinte anos atrás que vivia reclamando 

que o hospital atrapalhava a obra. Nós passamos por isso com a TI, o hospital não 

conseguia acompanhar as necessidades da TI. No desenvolvimento, na 

implantação, o hospital estava acomodado, precisava se amoldar ao sistema. Esse 

paradigma foi quebrado. Hoje a TI tem o nível de gerência executiva e trabalha 

para as unidades, serviços e departamentos, a solução vem junto com a proposta 

das unidades, a integração da TI acontece a partir dos objetivos das unidades.” 

(Ator9 19/20) 

Terceirização: 

“O diagnóstico do sistema utilizado mostrou que por meio do modelo de nossa 

Informática não iríamos contemplar as propostas principais do plano, pois, para 

isso, precisaríamos investir, tanto que a Informática iria se tornar nosso core 

business. Os investimentos na área de informática seriam maiores do que os das 

áreas que são hoje o core business do Hospital. Buscamos, então, um novo modelo 

para nossa Informática: terceirizamos um pouco da gestão e bastante da operação 

da Informática. Como não possuíamos pessoal suficiente para os novos projetos, a 

cada projeto éramos obrigados a contratar uma empresa fornecedora que realizava 

diagnóstico, imersão e outras etapas. Esse foi o outro motivo para centralizar todas 

as nossas soluções de TI em uma empresa terceirizada. A cada novo projeto, 

repetíamos novamente todas as etapas e nunca tínhamos uma visão do todo. Para 

resolver esse problema, a solução adotada foi terceirizar a gestão de Informática. 

Essa solução era compatível com nosso orçamento e com a velocidade que 
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precisamos ter na solução de nossas necessidades. Ao invés de possuir uma 

Superintendência de Informática, o hospital agora possui uma Assessoria de 

Informática, terceirizada, que responde diretamente ao Diretor Superintendente do 

Hospital.” (Ator12 5) 

A alteração dos processos do hospital aparece como conseqüência: da introdução de novos 

modelos de gestão; de iniciativas de melhoria contínua dentro de programas de qualidade 

total; da alteração do modelo de negócio do hospital; do redesenho de processos e da 

implantação de SI.  Para sustentar a manifestação da alteração dos processos clínicos e 

modelos de gestão como uma propriedade da mudança organizacional, foram 

desenvolvidas as dimensões: novos modelos de gestão, alteração do modelo de negócio, 

redesenho de processos e introdução de SI.  

Novos modelos de gestão: 

“Na década de 90 começamos um processo de remodelação da Organização. 

Inicialmente, efetuamos um remodelamento físico, foram recuperadas as estruturas 

físicas, e se procurou adotar uma gerência melhor, coisa que não existia. E duas 

coisas foram importantes nessa época, primeiro a contratação de uma consultoria 

externa que trabalhou um diagnóstico e fez uma série de sugestões sobre o 

funcionamento da Instituição; e, em seguida, implantou-se um programa, que na 

época era visto como uma novidade, a gestão da qualidade total (GQT). A GQT foi 

implantada por uma consultoria externa que também realizou um diagnóstico. A 

primeira etapa de implantação da GQT abordou a revisão dos processos, mas  hoje 

já trabalhamos com os princípios da qualidade incorporados no dia-a-dia e não 

utilizamos consultoria externa. A consultoria foi um passo inicial para trazer para 

dentro de casa o conhecimento e, a partir daí, as pessoas pudessem incorporar 

princípios e aplicá-los no seu dia-a-dia. O primeiro passo foi atacar os 

macroprocessos, mas notamos a necessidade de descer um pouco mais e criamos os 

comitês operacionais dentro do processo da qualidade. Os comitês operacionais 

foram criados em áreas consideradas críticas como as de maior demanda, com 

problemas ou gargalos. E sempre procuramos trazer para os comitês a chefia oficial 

para esse processo, coisa que não estava acontecendo anteriormente. Existia um 

grupo de qualidade formado, mas na verdade o gestor local não participava, isso 
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começou a criar uma gestão paralela. Assim reunimos as duas coisas de forma que 

o chefe passou ter como atribuição dele ser o gestor desse Comitê Operacional. Os 

comitês continuaram a rever os processos desses locais e a levantar as necessidades. 

E aí aparece um fator que tem a ver com a tecnologia da informação fortemente, 

um caminho meio comprido mas chegamos lá, num determinado momento, após 

rever os processos, nós percebemos que existia uma necessidade forte de 

indicadores e que não estavam bem estabelecidos, tínhamos aqueles indicadores 

hospitalares tradicionais, mas não conseguíamos trabalhar com eles de uma 

maneira importante no dia-a-dia, e a gestão da qualidade mostrava que era muito 

importante dispor de outros indicadores [...]” (Ator21) 

“Antes vou falar do modelo de gestão a que nos propusemos e de que maneira a 

Informática encaixa-se nele. Há dois anos, assumi como Diretor Superintendente, 

mas, desde que atuava como Diretor Clínico e como Superintendente Médico, 

participo do processo de desenvolvimento e implantação de nosso novo modelo de 

gestão. O primeiro projeto foi a reestruturação da Enfermagem, dando a ela um 

foco de negócio, na parte em que se trabalha com processos e resultados. Nós 

precisávamos de uma Enfermagem que tivesse o foco no processo final, ou seja, em 

um resultado bastante favorável para o paciente e para o médico, que são nossos 

clientes. E, quando se “mexe” na Enfermagem, basicamente, escancara-se o 

hospital. E aí ficaram evidentes os processos de ligação da Enfermagem com a 

Farmácia, com estoque, com materiais, com faturamento, com recepção e com 

centro cirúrgico. Os processos de ligação eram atávicos, manuais, com base em 

papéis e sem um resultado favorável. Naquele primeiro momento, notamos que 

iríamos desenhar os novos processos da Enfermagem, realizar várias ações, mas, 

com certeza, iríamos parar, quando precisássemos, na Informática. 

Vislumbrávamos que nossa ferramenta de TI não iria antender os novos processos 

da Enfermagem, mas desenvolvemos um novo modelo para ela.” (Ator12 1) 

Alteração do modelo de negócio: 

“O hospital já foi um negócio mais estável. Durante muito tempo fazer hospital era 

um negócio no qual mudava-se a tecnologia de diagnóstico, mas não se tocava nos 

pilares do hospital. Mas agora está começando a acontecer coisas que estão 

mexendo nesses pilares e isso está fazendo com que a gente tenha de reagir, não só 



140 

 

na tecnologia mas também no modelo de negócio. Nós internávamos pacientes 

para ficar 10 ou 15 dias, hoje a gente consegue fazer uma cirurgia e três dias depois 

o paciente está indo para casa. Nós temos paciente de day hospital, o perfil do 

Hospital, o que é o nosso negócio hoje está passando por uma crise de identidade. 

E agora temos o home care, será que vamos fazer home care? O tamanho de nosso 

ambulatório deve ser repensado, porque ele é uma máquina de colocar paciente 

para dentro, mas, por outro lado, ele precisa estar ajustado ao perfil que tenho no 

hospital, e o perfil está mudando. E tem essa questão de o hospital vender 

conhecimento, vender cursos ou segunda opinião.” (Ator3 22) 

Redesenho de processos: 

“Temos uma consultoria para rever nossos processos, primeiro revemos os 

processos e depois introduzimos a TI. Primeiro criamos os processos do serviço de 

client care, para depois introduzir o sistema de CRM. Todos os processos da 

Farmácia foram alterados e com grande economia. São os processos que estão 

andando em uma velocidade x e os sistemas em x-1. Então estamos procurando um 

sistema que atenda isso com maior rapidez, para que a TI possa andar junto.” 

(Ator6 17) 

Introdução de SI: 

“A postura da implantação dificultou. A falta de planejamento, ou melhor, o 

descompasso entre o planejamento e a implantação. A questão organizacional 

também, a idéia de que o hospital tem que se adaptar à tecnologia é complicada. 

Acho que tem mesmo! Mas tem jeito para fazer isso.” (Ator9 31) 

“A implantação do SIH também foi fundamental para o redesenho e padronização 

dos processos utilizados nos hospitais, cada um possuía seus próprios processos, e 

iríamos utilizar o mesmo sistema em todos eles, assim o sistema foi uma ótima 

forma de padronizar os processos e os dados utilizados em todos os nossos 

hospitais.” (Ator10 15) 

“Em algumas coisas nós conseguimos ser pró-ativos. Porque como desenhamos 

sistemas lastreados em processos na maioria das vezes já existentes, na hora em 

que remodelamos e fazemos toda a análise e a modelagem física e lógica desse 
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sistema, acabamos pegando as inconsistências do processo. De certa forma, 

acabamos tendo uma visão privilegiada do processo que às vezes nem os 

administradores têm. Sempre que temos um bom nível de detalhe, ao olhar um 

modelo, temos condições de ver que o processo pode ser melhorado. Não vamos 

desenhar um sistema para esse processo, pois ele não está o melhor que ele poderia 

estar. Damos muito feedback para as áreas no sentido de repensar os projetos, fazer 

a reengenharia de processos com base em nosso próprio trabalho.” (Ator3 6) 

“Hoje nosso sistema está tão customizado que não compensa mexer ou investir 

nele. É um legado, desatualizado tecnologicamente, e é melhor investir na 

aquisição de uma prática junto com o sistema, uma prática que o mercado já tenha 

aderido e que venha embutida numa solução global, em que a gente possa estar 

revendo nossos processos baseados nessa solução, vendo o que a gente pode 

mudar, e onde o software tem que mudar, mas otimizando tudo isso, não deixando 

o usuário pedir qualquer customização porque é mais bonito, porque sempre fez 

assim, porque aprendeu assim quando entrou, enfim, temos que olhar mais essa 

questão de otimizar os processos. Então são duas coisas, uma é a TI e a outra a 

revisão de processos.” (Ator6 16) 

A propriedade valores caracteriza-se através de três dimensões: foco institucional, 

profissionalização da TI e TI contribui para a imagem do hospital. 

Foco institucional/corporativo: 

“Porque uma coisa que tenho tentado insistir com as pessoas é que, durante muito 

tempo, nós trabalhamos no sentindo de tentar atender à necessidade do usuário, 

então, nosso discurso era “vamos melhorar o sistema para que o usuário fique mais 

satisfeito”, e o foco era usuário, usuário, usuário. Se você estivesse fazendo essa 

entrevista há três anos, eu iria dizer que nosso objetivo era trabalhar em função do 

usuário, ia repetir essa lengalenga. Hoje falo o seguinte: o usuário é importante e, a 

gente tenta obviamente fazer o melhor possível, mas nosso foco é a Instituição. 

Porque fazer sistema pensando em satisfazer o usuário te tira a chance de melhorar 

o processo institucional, pois nem sempre as pessoas estão ajustadas da melhor 

forma na Instituição, nem sempre os processos pelos quais elas se responsabilizam 

são necessários caso você esteja desenvolvendo um processo de otimização ou de 
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automação. Então, hoje, não olho mais o usuário. Claro que a gente tem no usuário 

uma referência importante, mas não como guia de estratégia. Nossa orientação 

estratégica é o interesse institucional. Pode ser que o sistema exclua o usuário, pode 

ser um sistema que o usuário vá odiar, mas não me importo, se isso for importante 

para a Instituição.” (Ator3 4) 

Profissionalização da TI: 

“Quando a Instituição percebeu a necessidade de profissionalizar a área TI, foi 

buscar no mercado um profissional através de um serviço de headhunter, na época 

era Superintendente de TI de um grande banco e concorri com 42 profissionais [...] 

a seleção final incluía a apresentação de um projeto sobre o que pretendíamos 

desenvolver para a Instituição, nessa ocasião apresentei a primeira versão da 

arquitetura de informação que projetei para o hospital e que foi incorporada à 

metodologia de desenvolvimento de SI da Instituição. Vou te mostrar nossa 

metodologia [...]” (Ator10 1) 

“Nestes meses que estou aqui, tem me chamado a atenção a preocupação com a 

profissionalização da área de TI. Uma busca de o que cabe a quem. Se a TI tem que 

tratar de TI não pode ser um médico que cuida de TI, tem que ser uma pessoa 

focada em TI, com conhecimento de TI.” (Ator7 1) 

“Paralelamente ao esforço da qualidade, o hospital dispunha de  uma Gerencia de 

Informática que começou a implantar uma série de sistemas isolados e que eram 

desenvolvidos internamente – sistema de internação, almoxarifado, farmácia e 

outros. E, quando fomos ver, os sistemas existiam, mas não tinham nenhuma 

integração, nesse momento percebemos que precisávamos de uma gestão mais 

profissional na área de TI, assim, o Diretor Geral da Instituição tomou a iniciativa 

de buscar no mercado um profissional que tivesse as características necessárias. 

Acabamos encontrando um profissional que era da área bancária que sabiamente é 

uma área desenvolvida do ponto de vista da TI.” (Ator2 3) 

TI contribui para imagem do hospital: 

“Tivemos que oxigenar nossa equipe de desenvolvimento. Alguns profissionais de 

TI não percebiam que problemas de sistemas geravam um impacto negativo na 
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imagem da Organização e isso é muito sério para mim. Após o primeiro caso em 

que fui obrigado a desligar um técnico por falta de aderência à nova filosofia, todos 

entenderam que a contribuição da TI para a imagem do Hospital era um aspecto 

fundamental.” (Ator11 21) 

A alteração na forma de perceber a TI no contexto organizacional do hospital conceitua a 

propriedade visão de TI, que é descrita pelos atores por meio de duas dimensões: recurso 

crítico e suporte à prática clínica. 

Recursos crítico: 

“O fator mais importante para integrar a TI é a necessidade percebida. Se você não 

tem isso, você não planeja, não controla e não trabalha. Foi muito importante 

perceber que a TI era tão importante quanto outros recursos críticos.” (Ator9 29) 

“Foi colocado no Planejamento que a TI é considerada como um investimento, não 

um investimento qualquer, mas um fator crítico.” (Ator12 12) 

Apoio ao diagnóstico 

“[...] e acredito que hoje a própria Diretoria já tem uma visão diferente da que tinha 

inicialmente. Antes eu tinha que informatizar pronto-socorro, eu tinha que dar 

informações de altas ou controle de leitos, a parte operacional. Hoje, bem ou mal, a 

parte operacional funciona, caminha com suas limitações, mas caminha. Eles 

conseguem ter suas necessidades básica atendidas. Hoje nossa necessidade é muito 

maior, eu preciso de um laudo, eu preciso de uma imagem circulando por todo o 

Hospital, preciso de outras ferramentas que vão me auxiliar num diagnóstico mais 

preciso.” (Ator4 11) 
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Categoria Propriedade Dimensão 

Preocupação com processo e 
não com a TI Comportamento Vencer a resistência do 
médico 

Centralização 

Liderança 

Reposicionamento 
hierárquico 

Estrutura organizacional 

Terceirização 

Modelo de gestão 

Alteração do modelo de 
negócio 

Redesenho de processo 

Processos clínicos e modelo 
de gestão 

Introdução de SI 

Foco 
institucional/corporativo 

Profissionalização da TI Valores 

TI contribui para a imagem 
do hospital 
Recurso crítico 

Mudança Organizacional 

Visão de TI Apoio ao diagnóstico 

 

Quadro 18 – Categoria Mudança Organizacional 
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4.1.9 Patrocínio 

O apoio, o compromisso, o envolvimento e outros aspectos ligados ao comportamento da 

alta direção do hospital durante o alinhamento estratégico e projetos de TI em geral estão 

classificados na categoria Patrocínio.  

O patrocínio é abordado segundo aspectos gerais, sendo o mais manifestado o apoio da alta 

direção. No entanto, pouco foi evidenciado sobre tipo, intensidade, comportamento, 

conhecimento de TI, atividades e outros aspectos capazes de definir melhor o significado 

do conceito. Contudo foram evidenciados dois tipos de comportamento. O primeiro 

descreve as dimensões percebidas quando a alta direção do negócio promove o 

alinhamento. E a segunda descreve as dimensões percebidas quando a TI promove o 

alinhamento. 

Quando a alta direção de negócio promove o alinhamento foram manifestados os 

seguintes conceitos: a compreensão e a importância dispensadas pela alta direção 

fundamenta o alinhamento; influência positiva no comportamento da gerência de negócio; 

dá status profissional às funções de TI no hospital; garante o poder indispensável para que 

os projetos aconteçam; e um relacionamento sinérgico de fortalecimento mútuo nos casos 

de sucesso. 

Compreensão e importância fundamentam o alinhamento: 

“A primeira coisa que fiz foi reunir todo mundo e apresentar o meu projeto para a 

Instituição, a arquitetura de informação da Instituição. Acho que, no início, os 

usuários em geral não entenderam muito bem os conceitos que utilizei, mas a Alta 

direção já tinha percebido e estava conscientizada pela importância dos conceitos 

que estava introduzindo. A compreensão e a importância que a Alta Direção 

dispensava ao assunto foi fundamental para o sucesso da informatização na 

Instituição. Lembro-me que na primeira apresentação que fiz para os usuários, um 

participante salientou que não tinha entendido nada, mas que meus slides eram 

muito bonitos e bastante didáticos. Mas aos poucos consegui introduzir os 

conceitos associados ao desenvolvimento e à gestão de uma arquitetura de 

informação corporativa, para a Instituição como um todo.” (Ator10 6) 
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Influencia a gerência de negócio: 

“A questão da Diretoria estar preocupada com a TI gera uma percepção muito 

positiva nas gerências e superintendências” (Ator6 6) 

Fortalece a profissionalização da TI: 

“O principal elemento de sucesso – e às vezes meus colegas mais democratas não 

concordam muito comigo – claro que é o apoio da direção. Sem o apoio da direção 

é absolutamente impossível, até porque sobre o assunto TI todo mundo tem uma 

opinião, todo mundo tem um filho que entende ou já ouviu falar, enfim, todo 

mundo “acha” alguma coisa, esse é um assunto muito interessante para “achar”.” 

(Ator8 2) 

Garante o poder indispensável: 

“A Organização conseguiu integrar a TI com seus objetivos organizacionais e 

estratégicos. Uma coisa muito importante para o alinhamento foi ter uma direção 

que tivesse a visão de que isso era muito importante e que, sem a TI, nós não 

iríamos caminhar. Foi uma decisão de cúpula mesmo, porque, se não vier de lá, não 

há quem faça. ...Há um boom da necessidade da TI em todos os setores. Então, todo 

mundo está querendo, a diretoria viu que era importante ter, e já havia uma 

demanda reprimida. Por isso a área de TI aumentou muito. Mas teve de ser uma 

decisão de cima. Enquanto não acontecesse essa decisão, não adiantava a gente 

reclamar e pedir.” (Ator1 22) 

Promove o fortalecimento mútuo: 

“Para mim, o segredo do nosso sucesso é o outro lado: os usuários e, 

principalmente, a direção dos hospitais e os gestores operacionais. Foi uma 

alavancagem dos dois lados, eles crescem e se fortalecem ao mesmo tempo em que 

nos fortalecem também.” (Ator11 16) 

Para os casos que descrevem o evento da TI promovendo o alinhamento foram 

observadas a seguintes manifestações: mesmo sem o patrocínio da alta direção de negócios 

é possível desenvolver o alinhamento estratégico da TI; a promoção do alinhamento a partir 
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de cargos de TI de alta direção pode gerar visões estratégicas divergentes para a TI; 

desenvolver o patrocínio da alta direção de negócio deve ser o primeiro passo da TI; a 

ausência de patrocínio permite escolher projetos menos arriscados com maior potencial de 

resultados; e a TI subverte o sistema e adota suas próprias prioridades. 

É possível alinhar mesmo sem o patrocínio:  

“O grupo de TI do Hospital está aqui há 25 anos. Começamos com três pessoas, 

hoje temos 45 funcionários e cerca de 20 alunos fazendo especialização. Em todo 

esse tempo vejo que andamos por vontade própria. Essa é minha vida, nesses 18 

anos, crescemos muito e nunca foi porque a casa falou: queremos que vocês 

cresçam ou queremos que vocês consigam resolver melhor. Foi tudo no fórceps 

bravo mesmo e sempre contra a correnteza, nunca a favor. A gente mais se 

insinuou e se posicionou em função dos sucessos que a gente conseguiu. E não 

estou dizendo que a gente só teve sucesso; mas aqueles sucessos que nós 

conseguimos alcançar foram sedimentando uma base, que mesmo com toda falta 

de vontade e de apoio, ou falta de interesse de usar a informática como 

instrumento de direcionamento, de reestruturação, de reorganização etc., a gente 

continuou crescendo.” (Ator3 1) 

Visões estratégicas divergentes para a TI: 

“A preocupação e a influência da necessidade competitiva na definição dos 

objetivos do hospital era muito grande e nos projetos de TI também, mas veja, eles 

não estavam atrelados. Por exemplo, nossa expansão de mercado estava atrelada à 

criação de unidades avançadas, na hora que você ia na TI, a expansão de mercado 

estava atrelada à um portal da saúde. As duas solução visam expansão de mercado, 

mas são coisas totalmente diferentes. Embora a TI tivesse a mesma preocupação, 

nem sempre as soluções eram convergentes e,  às vezes, o diferencial competitivo 

planejado nos projetos de TI não eram verdadeiros.” (Ator9 34) 

Buscar o patrocínio da alta direção: 

“A equipe formada pelos técnicos de informática desenvolveu a visão estratégica 

consensual que foi levada para a alta direção. A partir dessa visão, conseguimos o 

compromisso com o projeto de TI. Quem construiu a visão estratégica foi a TI. A 
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alta direção não possuía a visão estratégica nem do uso da informação nem de 

como isso se casava com os interesses do Hospital. Começamos com uma 

necessidade, que gerou um projeto de TI, e o apoio que existia no projeto 

transformou-se em patrocínio. Os donos dos projetos eram os diretores dos 

hospitais. Em um primeiro momento, quando surgia um problema, como a falta de 

equipamentos, esse problema era meu. Eu tinha de arranjar maneiras de levar o 

problema para a alta direção levando junto a solução. A partir do momento em que 

o sistema passou a ter como dono a direção do Hospital, o problema passou a ser 

de todos.” (Ator5 15) 

Ausência de imposições da alta direção pode aumentar as chances de sucesso: 

“Não somos O&M, mas acabamos desempenhando esse papel de fato na hora em 

que se tem que afundar nos processos, mapeá-los para fazer com que o sistema 

adapte-se. Então, nós temos um conhecimento muito bom do business como um 

todo e de fragmentos específicos do business com um bom nível de profundidade. 

Desta forma, acabamos tendo uma visão meio privilegiada desse cenário, o que nos 

permite, embora não tenhamos uma orientação estratégica de livro muito definida, 

andar do lado mais seguro da curva e errar menos. Não estou dizendo que nós 

somos infalíveis, mas erramos menos porque a gente conhece bem os processos e 

consegue ver onde podemos ter ações mais eficientes; ações que vão realmente dar 

melhoria de qualidade e produtividade mesmo sem fazer parte de uma estratégia 

maior. Não acho que essa seja a melhor solução, mas é o que estamos conseguindo 

fazer nesse momento até que a gente consiga isso de uma forma maior.” (Ator3 7) 

TI subverte o sistema adotando suas prioridades: 

“Até o ano passado tínhamos um cargo de alta direção para a TI,  eles participavam 

do planejamento estratégico até certo ponto, pois a parte mais importante para eles 

era a TI. Nós tivemos um diretor de obras vinte anos atrás que vivia reclamando 

que o hospital atrapalhava a obra. Nós passamos por isso com a TI, o hospital não 

conseguia acompanhar as necessidades da TI. No desenvolvimento, na 

implantação, o hospital estava acomodado, precisava se amoldar ao sistema.” 

(Ator9 19) 
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“Hoje acho que o essencial é conseguir o patrocínio da alta direção logo no início. 

Não o patrocínio de dizer “vai em frente”, mas a alta direção se sentir dona do 

projeto. Isso é mais essencial do que imaginávamos, senão a TI faz as coisas da 

cabeça dela. A TI inventa as prioridades e subverte o sistema.” (Ator5 16) 
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Categoria Propriedade Dimensão 
Compreensão e importância 
fundamenta o alinhamento 
 
Influencia a gerência de 
negócio 
 
Fortalece a 
profissionalização da TI 
Garante o poder 
indispensável 

Alta direção de negócio 
promove o alinhamento 

Promove o fortalecimento 
mútuo 
É possível alinhar mesmo 
sem o patrocínio 
 
Visões estratégicas 
divergentes para a TI 
Buscar o patrocínio da alta 
direção 
Ausência de imposições da 
alta direção pode aumentar as 
chances de sucesso 
 
TI subverte o sistema e adota 
suas prioridades 

Patrocínio 

TI promove o alinhamento 

 
 

Quadro 19 – Categoria Patrocínio 

4.1.10 Resultados gerais 

A categoria Resultados Gerais reúne as manifestações sobre os resultados que não foram 

classificadas em outras categorias de resultados como: informação e efeitos da TI. A 

categoria classifica os resultados positivos: satisfação pessoal, melhora dos processos, 

médico trabalha diretamente no SI e expectativa positiva com relação à TI. 
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 Satisfação pessoal: 

“Estou muito feliz com o trabalho que desenvolvo. Tem poucas pessoas fazendo 

isso com seriedade [...]” (Ator11 22) 

Melhora dos processos: 

“Um ponto importante que tem que ser colocado é a melhora da agilidade de 

atendimento no ambulatório. Na área ambulatorial nós sofríamos com a questão do 

enorme volume de dados, principalmente resultados de exames que muitas vezes 

não estavam disponíveis no momento da consulta. À medida que o sistema 

hospitalar integrado entrou, foi possível disponibilizar os resultados no 

computador e evitar a remarcação de consultas por falta do resultado de exames. A 

melhora foi bastante significativa” (Ator2 18) 

Médico trabalha diretamente no SI: 

“Hoje o médico trabalha direto no sistema. Isso é uma vitória!” (Ator11 25) 

Expectativa positiva com relação à TI: 

“Recentemente, tive que levar uma pessoa da minha família a um hospital público, 

e a atendente tratava o equipamento com absoluto desdém, “esse computador é 

uma porcaria, não funciona nunca!”. Aqui, não, as pessoas têm a expectativa de 

que tudo funcione. Conseguimos criar no usuário a expectativa de que ele tem um 

instrumento de trabalho.” (Ator8 13) 

Ou resultados negativos: não atender aos objetivos estratégicos; processos operacionais 

deficientes; não atender à demanda de necessidades do hospital; e a constatação de que a 

premissas que orientaram os projetos eram falsas. 

Não atender aos objetivos estratégicos: 

“Na hora em que começamos a conversar você falou sobre o alinhamento 

estratégico, nós tínhamos uma série de objetivos a alcançar, por exemplo, controle 

de custo, descentralização administrativa, inovação tecnológica, melhoria contínua 
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da qualidade, expansão de mercado, apoio ao ensino e pesquisa, de todos esses 

objetivos o sistema não facilitou nenhum.” (Ator9 10) 

Processos operacionais deficientes: 

“A realidade atual é que, por mais que se queira usar a TI para apoiar decisões, 

todos os hospitais têm os mesmos problemas que temos: a parte operacional, que é 

a base de tudo, ainda apresenta problemas no faturamento, na cobrança, nas 

administração de glosas e outros. Os principais problemas que enfrentamos, e que 

a TI não está apoiando muito, são: relacionamento com as fontes pagadoras, 

relacionamento com os pacientes no fechamento da conta e relacionamento com 

serviços de diagnósticos terceirizados. Então é processo mesmo, os maiores 

problemas que todos nós enfrentamos relacionam-se com um processo mais 

rápido, curto e correto.” (Ator6 11) 

Não atender à demanda : 

“A demanda aqui é muito grande, existe muitas necessidades, principalmente, na 

área médica, de um prontuário eletrônico, e na parte assistencial em geral, existe 

realmente uma demanda muito grande, e por ser um grupo reduzido, e pelas 

limitações da ferramenta que nós tínhamos, eu acredito que a TI ficou um pouco 

aquém da necessidade do usuário.” (Ator4 2) 

Verificação de premissas falsas: 

“Quais foram as grandes descobertas que foram ocorrendo neste meio tempo. 

Primeiro, a premissa fundamental de que teríamos de procurar uma plataforma 

tecnologicamente próxima da solução que usávamos, para aproveitar nossos 

arquivos, não era verdadeira. Não foi por causa disso que conseguimos trazer 

todas as informações, na verdade, não conseguimos trazer e nem precisamos disso. 

Enfim, foi uma premissa totalmente errada a questão da linguagem e plataforma. A 

outra coisa que descobrimos é que ele é integrado, em termos. Eu diria que ele é 

integrado dentro de uma seqüência lógica da assistência ao paciente, mas não é 

integrado em todas as interfaces que ocorrem após a prescrição médica.” (Ator9 7) 
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Categoria Propriedade Dimensão 

Satisfação pessoal 

Melhora dos processos 

Médico trabalhar diretamente 
no SI 

Positivos 

Expectativa positiva com 
relação à TI 
Não atender aos objetivos 
estratégicos 
Processos operacionais 
deficientes 
Não atender à demanda  

Resultados gerais 

Negativos 

Verificação de premissas 
falsas 

 

Quadro 20 – Categoria Resultados Gerais 

4.2 Perfil dos atores entrevistados 

Considerando-se que apenas três dos entrevistados possuíam experiência anterior em 

projetos de TI em outros hospitais, a maioria das descobertas estão relacionadas com a 

experiência atual nos hospitais em que atuam. Outro ponto importante é o número 

significativo de atores que possuem experiência em projetos de TI em outros setores 

econômicos. Este fato sugere que as descobertas foram influenciadas pelas experiências dos 

atores em outras organizações, em sua maioria, fora do setor de serviços médico-

hospitalares. 

Os hospitais em que os atores trabalham são complexos, não pelos serviços médico-

hospitalares que oferecem, mas também com relação à estrutura e aos processos dos 

projetos de TI desenvolvidos. E, desta forma, as descobertas expostas através da percepção 

dos atores foram influenciadas convenientemente por projetos de TI importantes. 
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4.3 O Modelo Paradigmático Evidenciado pela Pesquisa 

O modelo proposto pela pesquisa classifica como condições intervenientes, ou seja, fatores 

que influenciam as condições causais: 

! Aprendizagem 

! Mudança Organizacional 

! Patrocínio 

Para as condições causais que irão conformar o contexto de ação e interação: 

! Aspectos Socioculturais 

! Integração da TI aos Objetivos e Necessidades do Hospital 

O contexto, descrito pela condições contextuais que irão orientar as estratégias de 

ação/interação: 

! Mercado Fornecedor de Soluções de SIH 

As estratégias de ação/interação estão descritas pela categoria desenvolvimento de SI. 

E as conseqüências pelas categorias: 

! Efeitos da TI 

! Informação 

! Resultados Gerais 

A figura, a seguir, esquematiza as categorias que compõem o modelo e os inter-

relacionamentos existentes.  
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Figura 4 – Modelo Paradigmático  
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4.4 A Proposição do Tema Central 

A categoria central da pesquisa é o desenvolvimento de SI. Conforme já exposto, a 

categoria expressa as percepções evidenciadas pelo estudo e não uma definição completa 

do tema de acordo com a literatura técnica. Para os atores, o desenvolvimento de SI 

envolve o casamento com o fornecedor do sistema de aplicação adquirido para o 

atendimento das necessidades de informação, ou seja, o registro das ações das práticas 

clínicas e os fornecimentos de informações destinadas: 

! à gestão operacional dos processos; 

! ao acompanhamento de programas de gestão que podem exigir o redesenho do 

processo;  

! ao desenvolvimento de bases de conhecimentos tanto de apoio às pesquisas voltadas 

para a publicação de artigos científicos como de apoio ao desenvolvimento de novas 

práticas de gestão do processo clínico, exemplificadas pela adoção de protocolos 

clínicos e pela otimização de processos baseadas em pesquisa operacional. 

A necessidade de informação incorporada pelo sistema, e articulada através das interfaces, 

é capaz de influenciar a prática clínica, isto é, o relacionamento entre os médicos, os 

pacientes e outros técnicos. A introdução de SI altera os processos vigentes, da mesma 

forma que a execução dos processo de gestão e a alteração natural das necessidades de 

informação requisitam a alteração dos sistemas. Os atores também evidenciam que o 

modelo de gestão dos processos é influenciado pelos mecanismos de financiamento, ou 

seja, a forma como os financiadores reembolsam o hospital pelos serviços prestados. 

A figura abaixo descreve a categoria central e os relacionamentos existentes entre suas 

propriedades. 
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Figura 5 – A Categoria Central  
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5. A Integração Funcional da TI  

5.1 Estratégia de Ação e Interação: o Desenvolvimento de SI 

O fenômeno central evidenciado na análise do alinhamento estratégico da TI em hospitais é 

o desenvolvimento de SI, segundo a perspectiva de planejamento e implementação de 

sistemas técnicos destinados à prática clínica e sua gestão integrada. O tema funcionou 

como pano de fundo para a manifestação e encadeamento das idéias dos atores sobre as 

ações e interações relacionadas ao alinhamento estratégico da TI. Este fato exclui, por 

exemplo, as alternativas baseadas no enfoque do alinhamento através do uso e integração 

estratégica da TI: no desenvolvimento de vantagens competitivas apoiadas no 

posicionamento relativo de custo e diferenciação de serviços; na configuração de redes 

estratégicas de negócios; no desenvolvimento de estratégias de negócio baseadas em 

serviços virtuais. Ou seja, a perspectiva de integração estratégica da TI não é relevante. 

A identificação do fenômeno central não sugere que os hospitais em que os atores 

trabalham não desenvolvam tais iniciativas estratégicas, ou que os planos de TI não 

contemplam o uso estratégico, mas sim que os atores não abordam o alinhamento 

estratégico da TI sob este enfoque, quando descrevem suas ações e interações. Da mesma 

forma, não implica na ausência de relatos de assuntos como a possibilidade da oferta de 

serviços virtuais: 

“Uma forma de conseguir vantagem competitiva através da TI é levando o hospital 

até o médico. Outra coisa é levar o hospital até a casa do paciente. Além desse tipo 

de projeto, a TI pode atuar diretamente na redução de custos, aumentar os lucros, e 
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aquelas perfumarias, como acesso à internet no quarto e outras. Campo para TI 

existe bastante, mas os hospitais estão começando pelo básico, esse setor tem uma 

carência muito grande de profissionalização que a indústria já passou, que o banco 

já passou há trinta anos, que é automatizar, garantir segurança e outros.” (Ator7 23) 

Ou a importância da TI na construção da imagem dos hospitais: 

“Tivemos que oxigenar nossa equipe de desenvolvimento. Alguns profissionais de 

TI não percebiam que problemas de sistemas geravam um impacto negativo na 

imagem da Organização, e isso é muito sério para mim. Após o primeiro caso em 

que fui obrigado a desligar um técnico por falta de aderência à nova filosofia, todos 

entenderam que a contribuição da TI para a imagem do Hospital era um aspecto 

fundamental.” (Ator11 21) 

No entanto, as manifestações não foram suficientes para categorizar um conceito que 

pudesse ser  aplicado em todos os casos, em termos de propriedades e dimensões, e que 

também caracterizasse o fenômeno central. Assim, a oferta de serviços virtuais foi 

conceituada como um efeito potencial da TI, percebido a partir da interação social no 

contexto do desenvolvimento de SI. E, desta forma, classificada como uma conseqüência 

do fenômeno central. A contribuição da TI na construção da imagem do hospital está 

proposta como uma dimensão dos valores que orientam a mudança organizacional, que está 

por traz da configuração do ambiente sociocultural e do processo de integração da TI aos 

objetivos organizacionais e de negócio. 

Pesquisas anteriores relatam resultados incongruentes entre a mensuração da integração 

estratégica e funcional da TI, quando variáveis de valores individuais (e não 

organizacionais), como a satisfação do usuário, são utilizadas (SABHERWAL, 1999). 

Assim, aventamos a possibilidade das perspectivas individuais não serem o melhor objeto 

de estudo da integração estratégica. 

O fenômeno central é consonante com os achados de ALBUQUERQUE (1998), 

BRODBECK (2001) e  PRADO (2002). 
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O estudo de caso longitudinal entre os anos de 1989 e 1997, desenvolvido por 

ALBUQUERQUE, na principal organização hospitalar privada de Pernambuco, conclui 

que neste período a integração estratégica da TI não foi promovida e que o estágio do 

alinhamento estratégico na organização ao final do estudo era caracterizado pela integração 

funcional da TI. 

Dentre os cinco estudos de caso do trabalho de BRODBECK (2001), onde predominam as 

organizações industriais, só um evidenciou a integração total, integração estratégica e 

integração funcional, sugerindo a predominância da integração funcional baseada no uso de 

sistemas de informação integrados. O estudo também corrobora com a conceituação do 

modelo teórico resultante desta pesquisa, pois apresenta os sistemas de gestão integrada 

como representativos dos elementos teóricos de base da integração funcional, o que está de 

acordo com a descrição do contexto de desenvolvimento de SI através do planejamento e 

implementação de sistemas técnicos. 

O estudo de caso extremo na indústria Farmacêutica, desenvolvido por  PRADO, também 

evidencia o estágio de integração funcional da TI e propõe que o desenvolvimento de SI, 

segundo perspectivas técnicas e organizacionais, fornece componentes emergentes para a 

construção do alinhamento estratégico global. Ressaltamos que o conceito associado aos 

componentes emergentes do alinhamento estratégico corrobora com o modelo teórico 

resultante desta tese, pois abordam-se os elementos da integração estratégica da TI (p. e., 

oferta de serviços virtuais e construção da imagem através da TI), segundo uma estrutura 

dualista, ora como conseqüência ora como condição do desenvolvimento de SI. 

Estes fatos sugerem que o setor médico-hospitalar encontra-se no mesmo estágio de  

exploração do alinhamento estratégico que o setor industrial. Ou seja, o setor está 

integrando a TI com a estrutura e os processos organizacionais, sob o enfoque principal do 

planejamento e implementação de sistemas técnicos. Podem existir grandes diferenças entre 

os setores, considerando-se a sofisticação das estruturas e processos de planejamento, e das 

estruturas e processos organizacionais e tecnológicos utilizados em cada um dos casos. 

Outro aspecto fundamental que pode diferir são os efeitos da integração funcional na 

performance organizacional. Contudo, a orientação do uso da TI nos dois setores são 
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similares, ou seja, não existem evidências que justifiquem que as estratégias de negócios 

são influenciadas diretamente pela TI. 

Os principais problemas e desafios manifestados para o fenômeno central foram: o 

“casamento” com o fornecedor do sistema de aplicação; o uso de pacotes de gestão 

integrada de uso clínico e administrativo; as características do processo clínico e sua 

gestão; a necessidade de informação para o processo clínico e sua gestão; o dilema descrito 

pelas alternativas de alterar o sistema de aplicação para acomodar as peculiaridades 

organizacionais ou alterar o processo para introduzir as práticas incorporadas pelo sistema 

de aplicação e outros aspectos diversos. 

5.1.1 Casamento com Fornecedor de SIH 

O resultado de três anos de pesquisa de ROCKART et al., (1996) aponta a gestão da 

parceria com fornecedores de TI como um dos oito imperativos para a gestão da TI no atual 

ambiente de negócios. E coloca a gestão do relacionamento com fornecedores no mesmo 

nível de importância que o próprio alinhamento estratégico da TI. O conceito de 

“casamento” com fornecedor corrobora com o autor, quando extrapola a visão de 

relacionamento com fornecedor como transação comercial ou contratual. A contração da 

cessão de direito de uso de um sistema aplicativo é estratégica, pode influenciar a “vida” da 

organização muito mais do que se pode, inicialmente, perceber. Na verdade, é uma união 

cuja dissolução traz conseqüências importantes pelo menos para uma das partes.  

“...They are a different breed of IT manager, with the critical ability to recognize 

wheater a vendor relationship is purely transactional and contractual or more 

strategic and joint. Vendors and customers have suffered from confusion on this 

point.” (ROCKART et al., 1996, p. 50) 

Em consonância com ROCKART et al. (1996), os atores manifestaram a necessidade da 

gestão de fornecedores e a gestão dos riscos oriundos do relacionamento, como formas de 

lidar com a questão, também apontada por FEENY e WILLCOCKS (1998) como essencial. 

Destaca-se ainda que os hospitais são a parte mais sensível das conseqüências de uma união 

problemática, uma vez que os fornecedores possuem outros clientes.  
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A seleção de sistemas e a avaliação de fornecedores devem envolver a análise de questões 

como: 

! Informações do fornecedor 

! Instalações 

! Módulos disponíveis 

! Requisitos de equipamentos 

! Recursos tecnológicos 

! Custo aproximado 

! Recursos de comunicação 

! Nível de segurança 

! Números de pessoas e recursos necessários 

! Estabilidade e reputação da empresa  

! Compromisso com a evolução e pesquisa 

! Filosofia compatível com a instituição 

! Boa reputação 

! Estabilidade financeira 

! Compromisso com a área da saúde 

! Habilidade no desenvolvimento de módulos ausentes  

! Habilidade na integração com módulos herdados ou comprados de outros fornecedores 

! Em propostas de integradores, conhecer os contratos secundários (solution provider) 
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Ademais, cabe ao hospital manter o potencial fornecedor informado sobre os aspectos que 

irão influenciar a união, por exemplo (HOVHANESIAN, 1999): 

! A natureza e o caráter da organização; 

! A estratégia de negócio; 

! As direções gerais que orientam a organização; 

! O posicionamento atual da organização;  

! Os objetivos de curto e longo prazo. 

5.1.2 Pacotes Integrados 

O uso de pacotes ou sistemas aplicativos voltados para a gestão integrada da prática clínica 

e administrativa manifesta-se como estratégia central e constitui a principal ação 

desenvolvida no processo de alinhamento estratégico da TI. A despeito da estratégia formar 

um consenso em quase todos os setores econômicos, as premissas por traz da estratégia, e 

que, hipoteticamente, irão orientar a percepção dos resultados, constituem um ponto a ser 

observado na gestão deste tipo de iniciativa. As premissas devem fazer parte de um 

processo de gestão de expectativas, devendo ser explicitadas como forma de evitar 

abordagem casuais, dificultando a retroalimentação do alinhamento estratégico. Embora 

exista um conjunto de premissas clássicas para o uso de pacotes: melhores  práticas, 

padronização dos processos ou alto custo de desenvolver o que já existe, deve ser feita uma 

abordagem mais profunda do tema, como forma de administrar as expectativas dos 

indivíduos e grupos organizacionais e melhorar a taxa de satisfação com as iniciativas 

(MCPHAIL e BARBEE, 1997, p. 94). A adoção de premissas clássicas, normalmente 

desenvolvidas pelo mercado fornecedor,  pode constituir um reducionismo dos problemas e 

desafios.  

A tradicional visão que imputa aos pacotes a capacidade de introduzir melhores práticas 

confronta com as seguintes visões dos atores: 
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! a equipe de TI não possui competência nos processos de negócio, no caso de um ator 

que optou por pacotes, ou: 

“Com as duas premissas estabelecidas: integração e padronização, partimos para 

dar uma resposta rápida para os desafios da organização. Tínhamos duas opções, 

comprar ou desenvolver. Avaliei minha equipe de desenvolvimento e constatei que 

ela era muito mais voltadas para tecnologia do que para processo, entendia mais de 

Oracle e Visual Basic do que de processos. E vi que aquela equipe não iria 

conseguir desenvolver nada.” (Ator11 3) 

! a equipe de TI possui mais competência nos processos de negócio do que os 

fornecedores, no caso de um ator que desenvolve internamente o SIH. 

“ [...] Então, nós temos um conhecimento muito bom do business como um todo e 

de fragmentos específicos do business com um bom nível de profundidade [...] Eu 

digo para os fornecedores: eu só existo porque vocês são incompetentes, se vocês fossem 

competentes, eu não existiria e não conseguiria crescer.” (Ator3 19) 

A comparação enseja que as premissas das melhores práticas deve ser avaliada com mais 

cuidado, não cabe sugerir que o desenvolvimento interno surja como alternativa desta 

avaliação, pois a rapidez com que a administração dos hospitais deve apresentar respostas 

aos desafios do ambiente não é compatível, na grande maioria dos casos, com o tempo e 

recursos requeridos no desenvolvimento interno. A identificação, por exemplo, da 

deficiência da equipe de TI no entendimento dos processos do hospital não será 

solucionada com a contratação de um pacote, mais que isso, ela pode se tornar maior, já 

que as reuniões de levantamento e especificação de sistemas diminuirão, ou passarão a ser 

realizadas com a equipe de técnicos do fornecedor. E, desta forma, afetam as bases do 

“casamento”, tornando o hospital cada vez mais dependente da competência do corpo 

técnico do fornecedor. A gestão dos riscos do “casamento” implica no estabelecimento de 

premissas explícitas, claras, realistas e, principalmente, sem o reducionismo da visão dos 

fornecedores, que não contemplam os objetivos e a complexidade organizacional de cada 

hospital.  
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A integração é sem dúvida o conceito mais importante por traz dos pacotes, sendo 

fundamental na consecução dos objetivos organizacionais, dos mais simples aos mais 

estratégicos. É o conceito teórico básico do alinhamento estratégico da TI (BRODBECK, 

2001), ou seja, o uso estratégico da TI pressupõe que o SI da organização possibilite a 

integração de suas atividades e grupos no desenvolvimento de resposta às mudanças no 

ambiente. O uso de pacotes integrados está associado a um conjunto de respostas 

favoráveis em que se destacam a potencialição da gestão do negócio, através da visibilidade 

dos processos e resultados, e a própria otimização dos processos, através do encurtamento 

do ciclo e  redução de etapas. Os pacotes integrados justificam muitos casos de 

desenvolvimento de vantagens competitivas (TORRES, 1995), mas a sustentabilidade das 

vantagens nem sempre estão diretamente associadas à TI (KETTINGER et al., 1994; 

CLEMONS e ROW, 1991). 

A implementação de um SI é, antes de tudo, uma forma de intervenção social nas 

organizações. E o conceito de integração justifica, além das causas dos efeitos favoráveis,  

as causas das questões sociais, políticas e culturais da mudança organizacional, inerentes 

neste tipo de iniciativa. Sendo estas questões apontadas como o maior fator de insucesso no 

uso de TI em hospitais, sugere-se uma abordagem profunda, cuidadosa e específica para o 

tema.  

O excerto abaixo exemplifica bem a questão: 

“ ...O próximo passo para melhorar os processos era abordar o nosso sistema de 

informática. Tínhamos dois sistemas, um para processos assistenciais e outro para 

processos administrativos, e eles não “conversavam”. À semelhança dos grupos 

aqui dentro que não se conversavam também. [...] trabalhamos na integração com 

os sistemas de terceiros que prestam serviços ao Hospital, principalmente, com os 

SADT (serviço de auxílio ao diagnóstico e terapia). Começamos resgatando a forma 

cultural, as identidades, a normatização, o aculturamento e, por fim, a integração 

dos sistemas.” (Ator12 3/8) 

A importância desses fatores é reconhecida há décadas, todavia, poucas são as abordagem e 

os recursos específicos destinados ao assunto (SCHEIN, 1996). Em razão da alta taxa de 
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insucesso relatada, sugere-se, novamente, que os aspectos relativos à mudança 

organizacional podem estar sendo abordados segundo a visão reducionista dos fornecedores 

de SI ou de empresas de consultoria especializadas no assunto. 

Um exemplo é o desenvolvimento de um comportamento favorável à mudança através da 

educação ou ensino formal dos conceitos de TI. Dentro da sala de aula, os princípios da TI 

fazem todo o sentido do mundo e na interação social com o professor são valiosos. No 

entanto, sob a premência do dia-a-dia e a influência dos diversos grupos associativos, os 

princípios passam a não fazer tanto sentido. E mesmo quando fazem, podem não ser 

valorizados no contexto organizacional. Sugere-se que o aprendizado de TI desenvolvido 

durante os processos organizacionais seja mais auspicioso (SENGE, 1999). Tal sugestão 

implica na adoção de uma abordagem específica e na disponibilidade de tempo para que o 

evento ocorra, e o tempo é um recurso escasso para a maioria das organizações. Os 

hospitais podem utilizar inúmeras abordagens e contingências para tratar a questão 

exemplificada, mas não devem ignorar ou diminuir o problema. 

Outro aspecto a ser ressaltado é  o grau de abrangência das funções dos pacotes integrados. 

O discurso abaixo exemplifica a questão. 

“A outra coisa que descobrimos é que ele é integrado, em termos. Eu diria que ele é 

integrado dentro de uma seqüência lógica da assistência ao paciente, mas não é 

integrado em todas as interfaces que ocorrem após a prescrição médica. Hoje o meu 

conceito sobre o programa é que ele é um sistema de produção; se pensarmos em 

termos da linha de produção ou da fábrica de saúde, ele é integrado, a nota fiscal 

dá baixa no estoque, mas não está integrada com a compra do medicamento, com o 

recebimento do medicamento, com toda a parte de RH (recursos humanos) do 

sistema de produção e outros. Por isso chamo o sistema de produção, porque ele 

não se integra com as atividades administrativas.” 

Dentro desta perspectiva, percebe-se a dificuldade de um pacote integrado atender a todas 

as necessidades funcionais do hospital, a realidade manifestada caracteriza a necessidade de 

integração pelo menos do SIH com o ERP, sem considerar a integração com os módulos 

específicos e herdados, ou com equipamentos de diagnósticos, monitoramento de sinais, 
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automação da dispensação de medicamentos e computação móvel. Todos os pacotes são 

integrados em termos, pois sempre existirão integrações adicionais. Frente à realidade 

comum dos sistemas desenvolvidos internamente, que dispõem de menos funções se 

comparados aos pacotes integrados, mas que integram todas as peculiaridades 

desenvolvidas durante anos, o SI integrado pode ser percebido como uma disfunção do 

alinhamento estratégico. Caracteriza-se a questão como outra premissa que deve ser 

administrada e que influencia, relevantemente, a gestão de fornecedores de SI. 

5.1.3 Processo Clínico e sua Gestão 

As ações e interações no contexto do desenvolvimento de SI restringiram-se quase que 

exclusivamente ao uso da TI no processo clínico. O uso dos ERP não foi relevante na 

discussão do alinhamento estratégico, segundo suas características próprias. As 

características mais relevantes no desenvolvimento de SI para o processo clínico e sua 

gestão foram: a complexidade intrínseca do processo; os impeditivos que os financiadores 

impõem no redesenho de processos e redefinição dos “produtos”; os aspectos socioculturais 

que influenciam o desenvolvimento de SI e aspectos da gestão do processo clínico. 

O emprego do modelo de tecnologia organizacional em hospitais, apresentado na 

fundamentação teórica, justifica a complexidade do processo clínico e de sua gestão e 

corrobora com o conceito teórico manifestado pelos atores. A complexidade do hospital é 

uma característica intrínseca, encontrando justificativa em todas as outras características. 

Sugere-se a possibilidade da complexidade estar no âmago do paradoxo do alinhamento 

estratégico da TI em hospitais. 

Supõe-se que, para lidar com a complexidade, os hospitais tivessem sofisticado o 

planejamento de TI. No entanto, os relatos das dificuldades da transferência de TI, bem 

como a ausência de elementos que caracterizem a integração estratégica da TI, sugerem um 

planejamento pouco sofisticado. Assim sendo, levanta-se a hipótese do fato justificar-se 

através de seu relacionamento com o ambiente (estrutura do setor de serviços médico-

hospitalares, características de competitividade do mercado,  financiadores,  organização da 

medicina, característica de propriedade, clientes, o contrato social que caracteriza o 
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arquétipo hospital e outros). Segundo MALIK e TELES (2001, p.58), pode-se questionar a 

existência de um mercado em saúde ou a sua competitividade. 

A análise da estrutura de TI requer uma abordagem mais cuidadosa, pois encontram-se 

hospitais com estruturas e processos de TI sofisticados (mas que podem conter disfunções 

em termos de alinhamento estratégico), em grande parte justificadas pelo trabalho baseado 

em conhecimento e imperativos de comunicação, mas esta característica restringe-se a um 

nicho específico de mercado. Nos demais segmentos, as estruturas e processos podem ser 

precários. O desenvolvimento de estruturas e processos sofisticados em um ambiente 

caracterizado por estruturas e processos de planejamento pouco requintados podem 

justificar aspectos importantes do alinhamento estratégico da TI no setor. 

Considerando as condições ambientais do nicho de mercado onde os hospitais com 

estruturas sofisticadas atuam, sugere-se que o planejamento pouco requintado justifica-se 

no insucesso da integração funcional das estruturas complexas de TI, ou seja, na falta de 

congruência dos componentes de TI com os componentes organizacionais e vice-versa. A 

incompatibilidade dos componentes de TI com as estruturas organizacionais pode ser 

exemplificada por: processos organizacionais integrados e componentes de TI 

desintegrados; componente de TI integrados e processos organizacionais desintegrados ou, 

ainda, um misto das duas situações. 

Problemas na integração funcional da TI geram um componente emergente de alinhamento 

estratégico desfavorável ao desenvolvimento de um planejamento sofisticado, já que grande 

parte do desenvolvimento das estruturas do alinhamento estratégico é baseada na percepção 

favorável com relação aos projetos de TI. A associação positiva entre as variáveis que 

medem o relacionamento entre a sofisticação do planejamento de TI e o sucesso da 

implementação da estrutura pode ser verificada em diversos estudos (LEDERER e SETHI, 

1996). No entanto, é importante ressaltar que existem evidências de que a associação 

positiva entre as variáveis que medem o relacionamento entre o sucesso da implementação 

e a sofisticação do planejamento de TI é estatisticamente mais relevante (SABHERWAL, 

1999). A pesquisa realizada por ORR et al., (2001), no setor hospitalar australiano, indica o 
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sucesso da implementação de SI como o fator mais relevante para o sucesso da 

transferência da TI e fatores econômicos como o fator impeditivo mais influente.  

Tais evidências corroboram com o modelo teórico, que coloca o desenvolvimento de SI, 

cuja complexidade é intrínseca ao processo produtivo, no centro das estratégias de ação e 

interação do alinhamento estratégico da TI. E, da mesma forma, compactuam com os 

conceitos manifestados por alguns atores não percepção dos fatores de sucesso da 

integração funcional no alinhamento estratégico da TI em suas organizações. 

“A visão da alta direção sobre a importância estratégica da TI foi essencial; 

entretanto, o fator que mais favoreceu a integração da TI foi o sucesso de nossos 

projetos, assim que apresentamos os primeiros resultados a integração foi 

facilitada. Hoje os projetos de TI na Instituição têm uma história de sucesso, e isso 

facilita a integração da TI. A TI tem credibilidade na Instituição.” (Ator10 25) 

“O grupo de TI do Hospital está aqui há 25 anos. Começamos com três pessoas, 

hoje temos 45 funcionários e cerca de 20 alunos fazendo especialização. Em todo 

este tempo vejo que andamos por vontade própria. Essa é minha vida, nesses 18 

anos, crescemos muito e nunca foi porque a casa falou: queremos que vocês 

cresçam ou queremos que vocês consigam resolver melhor. Foi tudo no fórceps 

bravo mesmo, e sempre contra a correnteza, nunca a favor. A gente mais se 

insinuou e se posicionou em função dos sucessos que a gente conseguiu. E não 

estou dizendo que a gente só teve sucesso; mas aqueles sucessos que nós 

conseguimos alcançar foram sedimentando uma base, que mesmo com toda falta 

de vontade e de apoio, ou falta de interesse de usar a informática como 

instrumento de direcionamento, de reestruturação, de reorganização etc., a gente 

continuou crescendo.”(Ator3 1) 

A pesquisa desenvolvida por LUFTMAN e BRIER (1999), em 500 empresas de 15 tipos de 

diferentes indústrias norte-americanas, aponta que as falhas da TI no cumprimento de seus 

compromissos é a terceira causa mais relatada como impediente do alinhamento estratégico 

da TI, à frente da falta de apoio da alta direção apresentada como a quinta causa mais 

relatada. 
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Os componentes sofisticados da TI em hospitais exacerbam os efeitos dos problemas de 

integração funcional da TI. Pois, como exigir conforto intelectual e comportamento 

favorável dos diversos grupos envolvidos no desenvolvimento de estruturas e processos 

sofisticados de planejamento de TI, quando investimentos relevantes não surtiram efeitos 

convenientes. Sugere-se a hipótese de que, no caso de não-alinhamento da TI em razão de 

deficiências na integração funcional, a experiência vivencial  das pessoas que participam 

dos grupos de planejamento de TI seja marcada pelo desconforto, pois ao mesmo tempo em 

que são pressionadas pelos imperativos do uso da TI, não conseguem perceber efeitos 

favoráveis compatíveis. 

A otimização dos processos do hospital dependem, em grande parte, de seu relacionamento 

com os financiadores. O desenvolvimento da competitividade, baseado em custos ou 

diferenciação, envolve necessariamente a integração da cadeia de suprimento de serviços 

médico-hospitalares, pelo menos, em termos de modelos de negócio congruentes. O custo e 

a qualidade final de um serviço dependem de todos os participantes da cadeia. No entanto, 

toda cadeia de suprimento possui um coordenador, no caso da indústria automobilística, o 

papel de coordenador é desempenhado pelas montadoras, caracterizando, por exemplo, 

papéis coadjuvantes para a indústria de autopeças e revendedoras, nas decisões sobre o 

modelo de negócio. As inovações em termos de custo ou diferenciação de produtos no setor 

de autopeças só serão aceitas no caso de serem compatíveis com os objetivos estratégicos 

das montadoras. 

A análise da cadeia de suprimento de serviços de saúde é muito mais complexa, e melhor 

caracterizada como uma rede de negócios, já que grande parte das organizações participam 

de mais de uma cadeia de suprimento. O paciente participa da cadeia de suprimento pública 

e privada, da mesma forma que alguns hospitais. Os hospitais universitários participam das 

cadeias de suprimento de saúde pública e privada, de educação, de ciência e tecnologia. Os 

médicos participam de todas as cadeias e constituem um núcleo autônomo de serviço 

ambulatorial. Os financiadores da medicina supletiva participam de cadeias de suprimentos 

bastante diversas, indo de serviços ambulatorial e de diagnóstico, de baixa complexidade e 

nenhuma diferenciação, até hospitais de alta complexidade com estruturas tecnológicas de 

ponta e serviços diferenciados. Tais circunstâncias caracterizam uma rede de serviços 
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bastante complexa, dificultando a adoção de um modelo de negócio consensual que otimize 

os processos e oriente a TI. 

Os SI constituem uma resposta para lidar com a situação, mas não uma solução para um 

modelo de negócio ineficiente. Os financiadores podem, através de altos investimentos em 

TI, desenvolver sistemas de informação flexíveis que suportem a diversidade de 

fornecedores, desde que isto possa ser traduzido em retorno financeiro, ou seja, que os 

fornecedores ofereçam serviços mais baratos ou diferenciados e que tal iniciativa seja 

congruente com os objetivos estratégicos dos financiadores. Mas esta iniciativa é altamente 

arriscada. Pode caber aos hospitais assumir os riscos dos investimentos e de resultados 

desfavoráveis da flexibilização de seu SI, como forma de diminuir a dependência dos 

financiadores na otimização dos processos. Ou, ainda, a solução pode envolver o 

compartilhamento dos riscos através de uma aliança estratégica. 

Nos hospitais públicos observamos o mesmo problema, pois são financiados por 

mecanismo de custeio da administração direta (saúde, educação, forças armadas, 

funcionalismo público e outros), de financiamento SUS, de programas de saúde pública, de 

fundações e de medicina suplementar. Caracterizando uma situação ainda mais complexa, 

mas menos pressionada por questões competitivas e de eficiência administrativa. A partir 

da análise hipotética de um hospital universitário, podemos supor que o mesmo deva 

possuir um SI capaz de favorecer a prática clínica de alta complexidade e qualidade e ser ao 

mesmo tempo responsivo às necessidades inerentes do relacionamento com todas as fontes 

financiadoras. Se seu SI visa atender objetivos de educação médica e científicos, cabe 

questionar como é feita a tradução da produção de serviços no relacionamento com o SUS. 

Tendo em vista que os “produtos” que o SUS administra são configurados a partir de um 

perfil de morbidade e epidemiológico, que caracteriza sua estratégia de atenção à saúde e 

não os objetivos do hospital, e que para atender seus objetivos peculiares de otimização, 

educação e produção científica, o hospital deve adotar “produtos”  diferentes, o tratamento 

desta questão requer um SI capaz, no mínimo, de explicitar as divergências e apontar a 

respectiva fonte de financiamento. Isto é, como o SI resolve a questão do SUS financiar um 

conjunto de “produtos” diferentes do que o hospital produz. 
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À semelhança do tratamento preconizado para a integração dos processos organizacionais 

com as pessoas na integração funcional interna, no caso dos financiadores, é necessário 

promover a integração estratégica das organizações dentro de um modelo de negócio ou  de 

um sistema integrado de saúde, para depois desenvolver um SI compatível.  

A justificativa da ineficiência dos SI e dos processos internos da organização em razão dos 

processos de fornecedores e clientes também é relatada no trabalho de LEE (2001).  

Os desenvolvimentos de SI são fortemente influenciados por aspectos socioculturais que 

determinam o nível de integração das pessoas com o SI. A gestão do alinhamento 

estratégico pressupõe o tratamento específico para as questões socioculturais. No contexto 

desta pesquisa, as questões sugeridas na gestão dos aspectos socioculturais estão ligadas às 

características socioculturais da prática clínica, à organização da medicina e do quadro 

médico do hospital (aberto, fechado ou misto), à experiência social de um comportamento 

organizacional integrado e à percepção positiva quanto à TI. O sucesso do alinhamento 

estratégico por meio da integração funcional da TI, baseada em SI integrados, pressupõe 

comportamento e valores consonantes com a iniciativa. 

 Dessa forma, a gestão dos aspectos socioculturais tem impacto nas premissas associadas ao 

uso de sistemas integrados e, conforme já citado, na adoção de abordagens específicas para 

o tema no planejamento do processo de mudança organizacional. Dentre os aspectos, o 

mais relevante é a dificuldade de integração dos médicos com os SI. 

Considerando a complexa rede de negócios que caracteriza o setor saúde, nota-se a 

participação simultânea do médico em todas as cadeias de suprimento. Por exemplo, um 

mesmo médico pode atuar como professor em um hospital universitário, médico de um 

hospital público, médico do quadro aberto de vários hospitais privados, membro de uma 

entidade associativa da profissão e membro de uma entidade associativa regulatória e, 

ainda, possuir um consultório particular. Para lidar com tamanha diversidade de situações, é 

de se supor que tenha desenvolvido um “SI” humano que dificulta sua integração aos SI 

técnicos. 
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Nesta pesquisa, manifestaram-se duas formas de intervenção na solução dos problemas de 

integração do médico. A primeira incorporou no processo de mudança organizacional 

mecanismo capazes de vencer a incompatibilidade entre os “SI” humano e técnicos. A 

segunda criou, de forma contingente, uma interface humana entre os sistemas. Em termos 

de alinhamento estratégico, a primeira pode ser avaliada como uma sofisticação do 

planejamento, enquanto que a segunda caracteriza-se como uma contingência desfavorável, 

uma vez que os recursos envolvidos na solução aumentaram os custos com SI, quando a 

premissa básica era de que diminuiriam. 

Em alguns casos, a administração adequada dos aspectos socioculturais através do 

planejamento de intervenções de mudança organizacional, de aprendizagem ou de 

patrocínio, não é capaz de modificar os resultados objetivos.  É de se supor a grande 

dificuldade de integração de médicos de um corpo clínico aberto com os novos SI, pelo 

menos em um primeiro momento, enquanto os processos intervenientes não mostrarem 

resultados. Contudo, cabe ressaltar que a abordagem por meio do planejamento da gestão e 

das intervenções contribui fortemente para a sofisticação do alinhamento estratégico da TI. 

Os mecanismos de gestão da prática clínica que os SI incorporam são delineados no 

planejamento da mudança organizacional e têm grande influência na forma como a 

macrointegração do alinhamento estratégico da TI é concebida. As mudanças 

organizacionais relatadas incluem desde redesenho localizado de processos até novos 

modelos de negócio. E utilizam como forma de macrointegração dos objetivos de negócio 

com a TI: o planejamento estratégico, a construção de valores como imagem e reputação e 

o desenvolvimento de metaplanos como arquiteturas de informação. 

A abordagem de alinhamento estratégico da TI através da ligação dos planos estratégicos 

de negócio e de TI constitui a abordagem técnica mais preconizada. No entanto, também 

são encontradas referências relevantes que preconizam a integração em termos de missão, 

visão e valores, quando não está claro os pontos de interseção dos dois planos (REICH e 

BENBASAT, 1996). O uso de arquiteturas, como mecanismo de alinhamento da TI, 

caracteriza o estágio de evolução do alinhamento marcado pelo esgotamento da abordagem 

baseada no planejamento estratégico de TI (KEEN, 1996). 
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O uso de arquiteturas visa a construção de um modelo baseado nas dimensões que irão 

suportar o desenvolvimento de SI em todos os seus níveis técnicos, e objetiva a 

administração de uma infra-estrutura de SI, que suporte os requisitos de robustez, 

flexibilidade, alcance e integração dos objetivos de negócio (KLOUWENBERG et al., 

1995). A arquitetura reúne os aspectos críticos da TI em um modelo que simplifica sua 

comunicação e facilita a administração de sua evolução de acordo com os objetivos do 

negócio e da TI. A importância do uso das arquiteturas pode ser melhor percebida quando o 

planejamento da infra-estrutura física compartilhada pelos SI (capacidade computacional, 

segurança, comunicação e outros) é analisado. Os planos estratégicos de SI  não constituem 

a ferramenta mais adequada para discutir e administrar os recursos comuns, pois não 

fornecem uma visão corporativa para os aspectos críticos. O excerto abaixo manifesta a 

questão. 

“O Hospital está investindo pesado em TI, vão trocar o SIH e o ERP e temos um 

trabalho muito forte em infra-estrutura para suportar toda essa demanda que estão 

planejando. Hoje não temos essa infra-estrutura pronta. Então a sensação é que a 

infra-estrutura tem que correr atrás do prejuízo, pois o que é vendido, o que o 

usuário compra, é a solução final; a infra-estrutura está embutida dentro da 

solução, temos uma parte micro no cronograma de implantação do ERP e do SIH. 

A infra-estrutura é única, mas tenho que administrar seu desenvolvimento dentro 

de dois projetos com prazos diferentes.” (Ator7 4) 

Os requisitos da infra-estrutura técnica comum e seus aspectos críticos podem ser melhor 

compreendidos e administrados através de modelos. Os planos técnicos contêm, além dos  

objetivos e necessidades da organização, uma miríade de dados técnicos que dificultam: a 

identificação dos aspectos críticos; a gestão de conflitos de interesse entre dois projetos do 

portfólio; a administração da evolução dos recursos comuns; e, principalmente, sua 

utilização como instrumento de comunicação com os gestores do negócio durante o 

alinhamento estratégico. As arquiteturas constituem uma ferramenta de interação social 

entre domínios de conhecimento distintos. 

O discurso apresentado abaixo manifesta o resultado do uso de arquitetura como forma de 

planejamento do alinhamento estratégico da TI. 
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“A maior evidência de que a TI está ajustada é o atual desenho da arquitetura de 

sistema. A compreensão desse desenho foi fundamental para que eu possa afirmar 

que a TI está integrada. Putz! Compreender a arquitetura para mim é tudo, olhei a 

arquitetura e vi o hospital. E não estou falando de mim só. Foi muito interessante 

pois eu não esperava ver; fui muito mais avançado do que o esperado; minhas 

expectativas foram superadas.” (Ator9 32) 

O uso de arquitetura de TI complementa os planos estratégicos de SI, no entanto, conforme  

preconizado por HENDERSON et al. (1996, p. 24), não contempla todas as estruturas e 

processos de alinhamento estratégico. O ajuste e a integração do alinhamento estratégico 

requer a expansão do modelo baseado em arquiteturas e planos estratégicos de SI.  

É necessário que a expansão do modelo envolva o acréscimo de dimensões organizacionais 

e socioculturais, como forma de suportar o planejamento e a administração do processo de 

mudança organizacional e de aprendizagem. Não cabe sugerir que estes aspectos não 

estejam presentes nos planos estratégicos de SI. Contudo, à semelhança dos aspectos 

técnicos críticos, os planos dificultam a comunicação, o planejamento e a gestão estratégica 

de tais fatores. 

Os hospitais necessitam de recursos de comunicação e de gestão dos aspectos 

socioculturais mais relevantes durante o planejamento e administração do alinhamento 

estratégico da TI. No entanto, não há a pretensão de propor um modelo que sirva para todos 

os hospitais. Com certeza, as dimensões críticas para um hospital universitário público são 

distintas das dimensões de um hospital privado, com quadro médico aberto. O 

desenvolvimento das dimensões críticas dos aspectos socioculturais e organizacionais do 

alinhamento estratégico da TI é contingente e requer uma abordagem circunstanciada em 

termos de condições ambientais, estratégicas e estruturais.   

Outro aspecto essencial que dificulta a proposição de um modelo comum para o tratamento 

dos aspectos socioculturais da TI é a possibilidade de outro tipo de mudança organizacional 

estar em curso durante o alinhamento estratégico por TI. E, conseqüentemente, exigindo 

uma abordagem do tema por meio do planejamento integrado dos processos de mudança 

organizacional em curso. 
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Um bom exemplo é o estudo de caso sobre a mudança organizacional na implantação de 

um programa de qualidade em um hospital de São Paulo, reconhecido como um dos 

melhores da América Latina. Segundo TERRA (2000), a implantação concomitante de um 

novo SIH e de um programa de qualidade, que inicialmente deveria ocorrer de forma 

integrada, ocasionou a disputa por recursos financeiros e humanos e sobrecarga de trabalho 

e de treinamentos. Além disso, o SIH não suportou a implantação do prontuário do paciente 

em tempo oportuno; tais situações geraram conflitos políticos em diversos níveis 

hierárquicos. Supõe-se que a situação caracteriza-se pela precariedade e/ou falta de 

integração do planejamento estratégico de negócios e de TI. A despeito das duas iniciativas 

poderem ou não ocorrer simultaneamente, o que depende da sofisticação do planejamento e 

das estruturas e processos organizacionais disponíveis, é necessário que, neste caso, o 

tratamento das questões socioculturais associadas ao alinhamento estratégico da TI fosse 

integrado com o planejamento dos processos de mudança organizacional e de 

aprendizagem do programa de qualidade e, dessa forma, resultando em um modelo 

específico para a organização. 

5.1.4 Necessidade de Informação 

Atender à necessidade de informação é uma propriedade intrínseca dos SI, relacionada com 

todas as outras propriedades do fenômeno central. Na pesquisa, a propriedade manifestou-

se segundo a premência de equilibrar diferentes tipos de necessidades de informação em 

um mesmo SI a saber: ensino e pesquisa, pesquisa operacional e gestão do processo clínico. 

O principal efeito do equilíbrio dessas necessidades é o impacto, positivo e negativo, no 

processo clínico. O equilíbrio das necessidades é fortemente influenciado pelo processo de 

aprendizagem, já que a capacidade de definir a necessidade de informação foi percebida 

como um elemento que se aprende, gradualmente, durante a participação em projetos de SI. 

E, da mesma forma, altamente dependente de iniciativas de mudança organizacional como 

o desenvolvimento da visão integrada de processos e os programas de gestão da qualidade. 

Segundo ROCKART (1979) e CARVALHO (2002), a gestão da necessidade de 

informação pode funcionar como elemento de base da teoria do alinhamento estratégico da 

TI, corroborando com o fenômeno central do modelo teórico resultante desta pesquisa. 
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5.1.5 Dilema Sistema versus Processo 

O equilíbrio da necessidade de informação e seu impacto no processo clínico impele outra 

propriedade do desenvolvimento de SI. O dilema está entre alterar os processos para 

acomodar as necessidades de informação preconizadas pelo SI ou alterar o sistema para 

acomodar as necessidades de informação dos processos organizacionais vigentes. Essa 

questão novamente remete aos processos de aprendizagem e mudança organizacional. É 

preciso que a abordagem casual ou política desta questão seja evitada através do 

planejamento e da gestão dos processos intervenientes. Todavia, a propriedade não pode ser 

encarada como uma disfunção do SI ou dos processos organizacionais. Esta é uma 

realidade constituída que deve ser administrada. 

5.1.6 Aspectos Diversos 

Os atores manifestaram aspectos diversos, mas não menos importantes, sobre os SI: a 

estratégia de implantação do SI, a interface técnica do SI e a forma de captação dos dados. 

A estratégia de implantação pode seguir duas orientações básicas: completa ou gradual por 

módulos. Todos os tipos de estratégias de implantação possuem efeitos positivos e 

negativos. Seria melhor que cada hospital desenvolvesse sua própria estratégia, mas que 

considerasse, como uma questão muito importante, o sucesso da iniciativa, segundo a 

perspectiva das pessoas que participam do alinhamento estratégico e dos principais grupos 

sociopolíticos constituídos. Mesmo que a estratégia de implantação menos arriscada 

consuma mais recursos, é preciso considerar que o sucesso da implementação da TI é o 

fator que parece mais influenciar a sofisticação do planejamento e, conseqüentemente, o 

alinhamento estratégico da TI.  

O tipo de interface oferecida pelo SI é um fator que influencia a integração das pessoas 

como SI. Características como amigável e personalizada parecem favorecer a tão desejada 

integração dos médicos (DISHAW e STRONG, 1999).  Porém,  o aspecto mais relevante é 

a adequação da interface ao processo clínico. Relatos de inadequação da interface foram 

relevantes. 
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A forma de captação dos dados pode produzir efeitos bastante favoráveis. 

“Outro ponto importante foi a mudança na forma de captação dos dados; trouxe 

essa visão do banco, para mim os dados devem ser captados na ponta, no momento 

da transação. Acabei com todos os processo de tratamento de dados. A posteriori, 

acabamos com esse negócio de uma sala cheia de gente processando dados. 

Principalmente no faturamento [...] aqui, acabamos com isso e os resultados foram 

fantásticos, triplicamos nosso faturamento.”(Ator10 16) 

E pode funcionar como uma medida de resultado da integração funcional da TI. 

5.2 Condições Intervenientes 

As causas que influenciam o desenvolvimento de SI são geradas em três processos 

intervenientes: mudança organizacional, aprendizagem e patrocínio. A mudança 

organizacional está fortemente inter-relacionada com a aprendizagem através da 

propriedade que caracteriza os domínios de conhecimento mais relevantes para o 

alinhamento estratégico da TI e as formas de desenvolvimento de aprendizado. Ou seja, as 

estruturas que suportam a mudança organizacional são, em parte, desenvolvidas para 

suportar o processo de aprendizagem e vice-versa. A aprendizagem constitui uma das 

formas de intervenção no comportamento das pessoas no desenvolvimento de SI, nos 

processos clínicos e forma de gestão, nos valores organizacionais e na visão de TI. E 

relaciona-se com o processo de patrocínio quando contribui para o conforto intelectual da 

alta direção. 

5.2.1 Mudança Organizacional 

A mudança organizacional marca todos os discursos analisados. Pode-se caraterizar a 

transferência de TI como um processo de mudança organizacional (RODRIGUES, 1995). 

Na visão dos atores a mudança organizacional, dentro do contexto do alinhamento 

estratégico de TI, é caracterizada: pelo desenvolvimento de um comportamento que visa 

orientar o alinhamento pelos processos organizacionais e não por questões tecnológicas; 

pelo comportamento que reduz resistência do médico; pelas mudanças na estrutura e 
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processos organizacionais da TI; pela alteração do processo clínico, em razão da introdução 

de tecnologia organizacional  e/ou da informação; pelo desenvolvimento de valores 

organizacionais e visão de TI. Desta forma, a mudança organizacional relaciona-se com as 

causas socioculturais como, por exemplo: a visão corporativa integrada, resistência dos 

médicos e a cultura organizacional de TI.  

5.2.2 Aprendizagem 

O processo de aprendizagem do alinhamento estratégico possui as seguintes propriedades: 

domínios de conhecimento envolvido, formas de aprendizado e entidades de aprendizagem. 

E influencia os aspectos socioculturais como a percepção do estágio de evolução da TI e a 

cultura profissional/ocupacional. Relacionando-se, também, com o processo de integração 

da TI aos objetivos e necessidades organizacionais através do desenvolvimento de 

competência administrava e do uso de comitês como forma de aprendizagem. 

Os domínios de conhecimento evidenciados pelas pesquisa foram: necessidade de 

informação, conhecimento sobre o negócio, conhecimento de TI e gerência de projetos de 

TI. 

A necessidade de informação é intrínseca ao modelo teórico proposto e encontra forte 

justificativa em modelos de alinhamento de integração estratégica e funcional da TI. Na 

pesquisa e na literatura, muitos resultados negativos do alinhamento justificam-se pela falta 

de capacidade de definir a necessidade de informação. Porém, conforme BRENDER (1999) 

observa, a maioria das metodologias e abordagens de desenvolvimento de sistemas 

consideram que os usuários são capazes de preestabelecer seus requisitos de informação e 

explicitar adequadamente como desempenham suas atividades, bem como as técnicas 

formais de especificação de SI são totalmente confiáveis, quando, em sua visão, tais 

aspectos não correspondem plenamente à realidade. Nesse sentido, é preciso que a 

necessidade de informação seja abordada segundo uma perspectiva de evolução gradual do 

conhecimento, como forma de gerar causas socioculturais e processos de integração 

favoráveis ao alinhamento estratégico da TI (EFFKEN, 2002).  



180 

 

O conhecimento que os profissionais de TI possuem do negócio e o conhecimento que os 

gestores do negócio possuem de TI constituem os fatores críticos de sucesso clássicos do 

alinhamento estratégico da TI (LUFTMAN e BRIER, 1999; BASSILLIER et al., 2001). A 

capacidade dos gestores do negócio no gerenciamento de projetos de TI poderia estar 

conceituada na mesma dimensão que trata o conhecimento que os gestores possuem sobre 

TI. Porém, esta é uma nova tendência do alinhamento estratégico da TI. Preconiza-se que 

os gestores de linha, que estão mais próximos do negócio, assumam a responsabilidade pela 

gerência do projetos de TI em sua área (ROSS e WEILL, 2002). 

Outro aspecto a ser considerado é o impacto que o processo de aprendizagem tem no 

aspecto sociocultural caracterizado pela utilidade do médico. Ou seja, a pesquisa 

evidenciou que os médicos podem ser úteis, principalmente, no planejamento dos projetos. 

Assim, sugere-se que a dimensão caracterizada pela utilidade do médico seja melhor 

explorada e que a intervenção do processo de aprendizagem pode contribuir 

favoravelmente. 

A forma como os processos de aprendizagem são desenvolvidos são: experiência prática, a 

capacitação forma gerencial e de TI; a participação em grupos como os comitês de TI; a 

reflexão e a antigüidade na organização. Ressalta-se que, dentre as dimensões observadas, 

apenas a participação em comitês e a educação formal foram manifestadas como estruturas 

planejadas e administradas. As outras formas foram percebidas como fatores intervenientes 

tácitos e não se nota evidência dos mesmos estarem sendo considerados formalmente no 

planejamento ou na estrutura de alinhamento estratégico. 

Apesar dos relatos não ensejarem a codificação de conceitos e categorias sobre o ambiente 

externo, é senso comum que parte das causas socioculturais do alinhamento estratégico da 

TI são originadas a partir da interação social com o ambiente externo. Dentre os fatores 

ambientais, podemos citar a organização da medicina. A combinação das condições 

intervenientes e do ambiente externo configura os aspectos socioculturais como: 

comportamento durante os projetos de SI; percepção do estágio de evolução da TI; 

experiências anteriores e cultura profissional/ocupacional. Os aspectos socioculturais estão 
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fortemente inter-relacionados com o processo de integração da TI com os objetivos e 

necessidades organizacionais (DEMEESTER, 1999).   

5.2.3 Patrocínio 

O apoio da alta direção é apontado como um dos principais fatores críticos de sucesso do 

alinhamento estratégico da TI pela literatura (MEIRELLES, 1994; APPLEGATE et al., 

1996; LUFTMAN e BRIER, 1999; EARL e FEENY, 2000; ALBERTIN, 2001; ) e pelos 

atores entrevistados. No entanto, no contexto desta pesquisa, foram evidenciados não só os 

aspectos positivos e negativos do apoio da alta direção de negócio, além de sua influência 

no comportamento das pessoas, na valorização da TI, na definição de prioridades e 

condução dos aspectos políticos da integração da TI aos negócios. Também foi observada 

uma experiência cuja ausência de apoio foi superada com resultados animadores, segundo a 

visão do ator. Tal fato enseja a proposição de que a ausência de apoio da alta direção não 

acarreta necessariamente na falta de alinhamento estratégico da TI, considerando-se a 

perspectiva da integração funcional da TI. 

Na ausência de apoio da alta direção, a TI pode expandir suas estruturas (p. e., 

conhecimento  profundo dos processos do negócio ou habilidades sociais, interpessoais e 

políticas) e processos ( p. e., informar, ouvir, persuadir, direcionar, liderar) de TI no sentido 

de desenvolver a integração funcional e o alinhamento estratégico da TI, da base para o 

topo. A evidência justifica a possibilidade da TI adotar uma postura pró-ativa e tentar 

superar a deficiência, ao invés de se apoiar na mais clássica das justificativas de insucesso 

de projetos e alinhamento estratégico da TI, mesmo porque, nos casos de insucesso do 

alinhamento estratégico não está só em jogo a contribuição para os resultados da 

organização, mas também a sobrevivência de alguns componentes da TI (KING e TEO, 

1996, p. 48). 

5.3 Condições Causais 

O desenvolvimento de SI pode ser encarado como o resultado do processo de integração da 

TI aos objetivos e necessidades do hospital. Grande parte de suas características, problemas 
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e desafios encontram suas origens nos processos e estruturas que descrevem a integração da 

TI e nos aspectos socioculturais do ambiente hospitalar. Além disso, os aspectos 

socioculturais inter-relacionam-se com a integração da TI, pois preconiza-se que os planos, 

mecanismos ou ferramentas de planejamento da integração contemplem a gestão da 

dimensão sociocultural. 

5.3.1 Aspectos Socioculturais 

Os aspectos socioculturais manifestados abordam: o comportamento das pessoas durante a 

implementação de SI; a percepção do estágio de evolução da  TI, desenvolvida na interação 

social interna e externa; as experiências de desenvolvimento de SI anteriores; a cultura 

associada às principais profissões e ocupações envolvidas na implementação de SI. Neste 

modelo teórico muitas das condições relacionadas ao ambiente externo foram incorporadas 

no contexto sociocultural, como por exemplo: a organização da medicina, a percepção do 

estágio de evolução da TI desenvolvida no contexto externo e as culturas profissionais. O 

modelo teórico não discrimina uma categoria específica para classificar tais aspectos, pois, 

nos discursos dos atores, predomina a perspectiva interna, ou seja, não foram evidenciados 

elementos suficientes para o desenvolvimento de uma categoria específica em termos de 

propriedade e dimensões.  

5.3.2 Integração da TI aos Objetivos e Necessidades da Organização 

As estruturas e processos que visam promover a integração da TI foram manifestadas 

segundo duas subcategorias. A categoria Macrointegração agrupa os conceitos que tendem 

a influenciar a organização como um todo e evidencia as seguintes propriedades: as formas 

como a integração é procedida; o uso de comitês como uma ferramenta de alinhamento e 

espaço de manobra política; os valores que a TI desenvolve para influenciar a integração; a 

dimensão política da integração; os conflitos que podem surgir durante o processo de 

integração; as competências gerenciais essenciais para o sucesso da integração. 

A categoria Microintegração reúne os conceitos que tendem a influenciar, ou são 

deliberados no contexto de projetos específicos ou em áreas funcionais da organização. No 

entanto, a microintegração está teoricamente associada a Macrointegração no sentido de 
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que só podem ser entendidas dentro da mesma categoria. Isto é, o modelo propõe que a 

integração da TI está teoricamente caracterizada através da coexistência das duas 

subcategorias. Todavia, conforme já ressaltado, a questão mais relevante da 

Microintegração é a emergência de fatores capazes de influenciar positivamente a 

Macrontegração. Para os atores, a Microintegração é manifestada segundo as seguintes 

propriedades: o arranjo organizacional que visa integrar os domínios de negócio e de TI; a 

dimensão política interna das áreas; os conflitos que podem surgir durante os projetos 

específicos ou em função dos diferentes papéis que organizam as atividades da TI; as 

habilidades e competência técnica e de negócio da TI; os mecanismos de responsabilização 

pelos resultados dos projetos e das funções de TI. 

5.4 O Contexto Ambiental 

5.4.1 Mercado Fornecedor de Soluções de SIH 

O mercado fornecedor de SIH constitui a única categoria essencialmente externa à 

organização. A categoria relaciona-se com os aspectos socioculturais, influenciando a 

percepção que os atores possuem sobre o estágio de evolução da TI no setor, podendo, da 

mesma forma, ter participado das experiências anteriores dos atores. O relacionamento com 

a Integração da TI aos Objetivos e Necessidades da Organização, conforme já citado, 

parece constituir um fator fundamental para o sucesso, objetivo e subjetivo da integração 

funcional da TI. As estruturas e processos destinados ao planejamento da integração da TI  

devem considerar a precariedade evidenciada como característica do mercado fornecedor 

de SIH e reforçar seus componentes para tratar internamente as deficiências do mercado. 

Por exemplo, a constatação de que os fornecedores não oferecem pessoas com a visão 

global do negócio, dentro da realidade hospitalar brasileira, pode implicar no 

desenvolvimento interno desta competência. Da mesma forma, os processos de gestão de 

mudança do fornecedor podem incorporar uma visão reducionista da verdadeira 

complexidade da cultura dos médicos ou da intensidade de “congelamento das mentes” 

após anos de disfunções na integração funcional da TI. A própria avaliação da aderência 
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dos processos do SIH aos processos do hospital requer uma abordagem cuidadosa, sem 

qualquer tipo de simplificação proposta pelo fornecedor. É preciso aprender os processos 

incorporados pelo sistema que está sendo avaliado e, ao mesmo tempo, reaprender os 

processos vigentes no hospital. Estas não são atividades simples, pois requerem o 

envolvimento de pessoas com competências e habilidades requintadas.   

5.5 Conseqüências do Desenvolvimentos de SI 

As categorias que descrevem as conseqüências do desenvolvimento de SI reúnem, além dos 

resultados da integração funcional da TI, a visão que os atores possuem dos efeitos 

potenciais do uso da TI no setor de serviços médico-hospitalares. As categorias Informação 

e Resultados Gerais emergiram no contexto do relato das experiências dos atores em 

projetos de TI. A categoria Efeitos da TI e suas propriedades: evidência do alinhamento 

estratégico da TI, o papel da TI na construção de vantagens competitivas e posicionamento 

competitivo da TI, em sua maioria, foram conceituadas a partir das respostas apresentadas 

pelos atores para questões específicas sobre o assunto. Assim, os efeitos da TI conceituados 

não podem ser entendidos como resultados da experiência atual dos atores, mas a percepção 

dos mesmos sobre o uso da TI no contexto hospitalar. 

Cabe questionar por que a visão sobre o uso da TI não foi classificada como uma condição 

para o desenvolvimento de SI, já que a visão da TI é inerente às pessoas que participam do 

planejamento. Contudo, as respostas às questões não articulam os conceitos no contexto de 

planejamento do alinhamento estratégico, ou seja, os atores afirmam que estão à frente dos 

concorrentes, mas não se manifestam se a posição foi planejada. Ou apresentam como a TI 

pode construir vantagens competitivas, mas não evidenciam de forma relevante que o 

planejamento considera tal fato. Em algumas experiências, percebe-se a associação entre as 

vantagens competitivas planejadas e a TI, mas parece que a associação é realizada no 

momento da resposta, não evidenciando a existência de um mecanismos formal. 
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5.5.1 Informação 

A informação representa um fator-chave na qualidade da assistência prestada no âmbito 

hospitalar. A avaliação de sua gestão está incluída em programas de qualidade e 

“acreditação” de hospitais (MALIK, SCHIESARI, 1998). Com relação a categoria 

Informação os atores dividem-se em dois grupos. O primeiro grupo expõe a Informação 

como uma disfunção da integração funcional da TI. O desenvolvimento de SI  não foi capaz 

de tornar a informação acessível, exige que pessoas substituam o SI na produção da 

informação e/ou não disponibilizem a informação no momento e no local em que é 

necessária. Muitos atores relatam a ausência de ferramentas específicas como sistemas de 

informações gerenciais ou a deficiência do SIH no fornecimento de informações. O uso de 

pessoas para processar e integrar dados na produção de informação é relevante. Todavia, a 

falta de credibilidade nas informações produzidas por pessoas, normalmente relatada para 

esse tipo de iniciativa, não foi observada. Sugere-se que a Informação, segundo a 

propriedade Problema, evidencia a disfunção na integração funcional da TI no setor. 

O discurso do segundo grupo de atores é marcado pela Informação, segundo a propriedade 

Solução. Para este grupo, a informação está amplamente disponível através de sistemas de 

informações gerenciais e do próprio SIH, evidenciando o sucesso da integração funcional 

da TI e, por conseguinte, o alinhamento estratégico da TI. 

5.5.2 Resultados Gerais 

A categoria Resultados Gerais expõe os resultados positivos e negativos do 

desenvolvimento de SI, segundo a experiência pessoal de cada ator. Os resultados positivos 

manifestados incluem: a satisfação pessoal, a melhora dos processos desenvolvidos pelo 

hospital, o fato dos médicos trabalharem diretamente no SIH, e o sucesso do 

desenvolvimento de SI, dando origem a expectativas positivas com relação à TI. 

Os resultados negativos envolvem: a constatação de que o desenvolvimento de SI não 

ajudou a consecução dos objetivos estratégicos, a avaliação de que os processos 

operacionais continuam deficientes, o não atendimento à demanda de novas soluções ou a 

deficiência funcional do SIH e a verificação de que as premissas que orientaram o 
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desenvolvimento de SI eram falsas, ou seja, que o planejamento do alinhamento estratégico 

continha proposições erradas. 

5.5.3 Efeitos da TI 

Os efeitos potenciais da TI nas organizações médico-hospitalres estão classificados 

segundo três propriedades: as evidências do alinhamento estratégico da TI, que reúne os 

elementos que podem ser utilizados para verificar se a TI está alinhada aos objetivos e 

necessidades da organização; o papel da TI na construção de vantagens competitivas, que 

expõe as iniciativas organizacionais que a TI é capaz de suportar; o posicionamento 

competitivo da TI, que expõe como os atores avaliam a posição relativa da TI do hospital 

frente aos concorrentes. 

Para os atores é possível perceber se a TI está alinhada das seguintes formas: avaliando a 

eficiência operacional e a satisfação do paciente; verificando se o SIH fornece os 

indicadores gerencias e clínicos planejados; avaliando se o SIH integra os processos 

internos do hospitais e também os clientes e fornecedores; avaliando os resultados dos 

projetos de TI, se os resultados forem positivos a TI está integrada; ou verificando se os 

usuários, principalmente os médicos, utilizam o SIH. Em sua maioria os atores só 

manifestaram um tipo de evidência. A análise das dimensões expostas pelos atores enseja 

uma evidência importante. Grande parte dos atores não se manifesta sobre buscar 

evidências nas estruturas e processos de planejamento do alinhamento estratégico. 

Abordagens clássicas de alinhamento estratégico preconizam a integração dos planos 

estratégicos, ou pelo menos, a integração da missão, e valores. Excetuando a dimensão que 

avalia o fornecimento de indicadores, que supostamente podem estar ligados às metas do 

planejamento estratégico, não se percebe a manifestação destes conceitos nas respostas 

analisadas. Por exemplo, não se observa a emergência  de conceitos que poderiam 

descrever a evidência do alinhamento através do cumprimento das metas estabelecidas no 

plano de TI. Desta forma, propõe-se que a pesquisa evidencia que o alinhamento 

estratégico manifestado pelos atores é pouco influenciado por conceitos associados ao 

planejamento formal do alinhamento estratégico, reforçando a proposição de que as 

estruturas e os processos de planejamento da TI, em hospitais, são pouco sofisticados. 
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Segundo a percepção dos atores, a TI pode ajudar o desenvolvimento de vantagens 

competitivas: proporcionando a visibilidade da demanda e da produtividade do hospital; 

fornecendo SI que resulte no bem-estar da população na utilização de serviços de saúde; 

diferenciando os serviços do hospital; na construção do hospital do futuro, redefinindo seu 

negócio através de serviços digitais; estreitando o relacionamento do hospital com os 

médicos através da oferta de serviços baseados em TI; contribuindo com a imagem e a 

reputação do hospital; melhorando os processos produtivos; viabilizando novas formas de 

relacionamento comercial; e/ou suportando a ampliação do mercado em que o hospital 

oferece seus serviços. As dimensões evidenciam que os atores não estão influenciados pelo 

principal paradoxo da TI, ou seja, a construção de vantagens competitivas não está 

diretamente associada à redução dos custos ou aumento da produtividade (HITT e 

BRYNJOLFSSON, 1996). A ênfase no atendimento ao paciente parece influenciar mais a 

percepção dos atores sobre a TI do que a redução de custos. 

Grande parte dos atores consideram que suas organizações estão, de alguma forma, à frente 

de seus concorrentes ou em posição de liderança. Coube às dimensões da propriedade 

caracterizar os parâmetros utilizados para avaliar ou buscar a posição relativa desejada: o 

grau de informação disponível; a infra-estrutura técnica de TI; imagem e reputação 

compatíveis com a área clínica; o conjunto de soluções que compõem o SIH; a sofisticação 

do planejamento estratégico do alinhamento estratégico.  

5.6 Sumário das Descobertas dos Atores 

A seguir, é apresentado o resumo das entrevistas, segundo o quadro teórico obtido na 

pesquisa. 

5.6.1 Ator 1 

O ator articulou suas exposições através de sua participação em diversas experiências de 

desenvolvimento de SI. As experiências descritas explicitam sua grande preocupação com o 

processo de especificação das necessidades de informação que o SI irá atender. Tal evento 

foi relacionado fortemente com o processo de aprendizagem prática através da participação 
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em projetos e da simulação da necessidade de informação durante o desenvolvimento. Para 

o ator, a necessidade de informação incorporada pelo sistema  pode exercer grande efeito 

no processo de atendimento ao paciente e este fato deve ser considerado no 

desenvolvimento. Para tanto, considera indispensável a participação de pessoas que tenham 

experiência efetiva no processo clínico durante o desenvolvimento. Em sua experiência 

atual, a resistência do médico foi superada através de treinamento e de diretrizes políticas 

do hospital. A integração funcional da TI, descrita como o sucesso que vivencia no 

momento, é relacionada fortemente com o apoio político da Direção Geral e a competência 

da área de TI. Os valores difundidos pela TI foram incorporados tanto pelo ator como pela 

organização. O foco institucional, a integração e a arquitetura de informação são exemplos 

de conceitos presentes em seu discurso e evidenciam um processo de mudança 

organizacional consolidado. As metas e os indicadores do planejamento estratégico e do 

programa de melhoria contínua são suportados plenamente pelo SI atual. Não foram 

observadas reflexões críticas sobre algum tipo de dificuldade na alteração do sistema em 

razão da evolução dos programas de gestão em curso. Ressalta-se, no entanto, que o ator 

reconhece que o desenvolvimento de SI não é tão rápido quanto o desejado, em virtude da 

falta de recursos. O hospital faz uso de pacotes e de serviços terceirizados de TI, mas, para 

o ator, a TI lidera e coordena os relacionamentos com sucesso. Tais fatores não possuem 

reflexos objetivos no projetos de TI, isto é, ao contrário de experiências anteriores, quando 

a terceirização de projetos de TI sem uma liderança e coordenação adequadas foi apontada 

como a causa de uma série de problemas, hoje o ator não percebe dificuldades justificadas 

pela terceirização ou pela aquisição de pacotes. O SI em uso pelo ator atende plenamente 

suas expectativas, apesar de não conseguir suportar automaticamente todos os modelos 

decisórios que utiliza no seu dia-a-dia, evidenciando a complexidade da automação 

completa das decisões envolvidas na gestão do processo clínico. Para o ator, o SI atende 

suas expectativas, pois dá visibilidade ao processo de trabalho, permitindo acompanhar os 

resultados e buscar as causas dos problemas ou as oportunidades de melhoria. No entanto, a 

TI supera suas expectativas através de políticas tecnológicas que evoluem os SI além do 

esperado pelo ator. 
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5.6.2 Ator 2 

O desenvolvimento de SI e suas conseqüências finalizam o discurso que perpassa a enorme 

transformação organizacional que o ator vivenciou. A bem-sucedida integração funcional 

da TI foi antecedida por sofisticadas estruturas e processos de mudança organizacional 

baseada em um programa de qualidade. Neste contexto, a TI da organização sofreu uma 

série de mudanças que visavam melhorar a sua capacidade de planejamento e gestão. Em 

termos de processos de aprendizagem que favoreceram a integração funcional, foram 

desenvolvidas iniciativas de capacitação gerencial e iniciativas organizacionais como o 

desenvolvimento de grupos operacionais e comitês que integravam a TI às iniciativas 

organizacionais. A alta direção sempre está envolvida, liderando as iniciativas e 

participando do planejamento e da gestão dos projetos. O ator percebe a resistência dos 

médicos, mas observou o problema ser solucionado por meio da valorização dos SI pela 

direção na gestão do hospital. Por outro lado, o ator relata a utilidade do médico no 

desenvolvimento de alguns módulos específicos e o amplo apoio da Enfermagem. Contudo, 

para o ator, a resistência do médico e o apoio da Enfermagem justificam-se no perfil das 

duas profissões. A integração dos objetivos da organização com a TI são promovidos 

através da gestão de  metas e indicadores estratégicos. A experiência com a prospecção de  

soluções junto ao mercado fornecedor de SI para hospitais, nacional e internacional, parece 

resultar na influência de uma visão de um mercado restrito em termos de oferta de soluções. 

O SIH em produção estão satisfatoriamente integrados aos objetivos da prática clínica e de 

sua gestão e já se observam os primeiros resultados favoráveis na obtenção de bases de 

conhecimento sobre a prática clínica. A principal dificuldade apontada é a falta de recursos 

para que a TI responda mais rápido às novas necessidades de desenvolvimento. Como 

conseqüência da integração funcional, a TI suporta com sucesso a evolução dos 

mecanismos de gestão e faz com que a organização seja reconhecida pela comunidade 

externa como referência no uso da TI. 

5.6.3 Ator 3  

A articulação do relato do ator tem como pivô o alinhamento estratégico da TI a partir do 

sucesso da integração funcional. Para o ator, a integração funcional da TI em hospitais 
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significa lidar com a complexidade da prática clínica e sua gestão com qualidade e, ao 

mesmo tempo, desenvolver ativos de conhecimento. Nesse sentido, o ator avalia que a 

orientação a processos organizacionais no desenvolvimento de SI é fundamental. A 

mudança na organização da TI também manifesta-se na busca da otimização dos recursos 

de TI. Da mesma forma, influenciam positivamente o desenvolvimento de SI: o 

conhecimento que a equipe de TI possui do negócio do hospital e a participação de médicos 

que já desenvolveram suas habilidades em TI através da participação em projetos 

anteriores. Sua experiência é marcada pela ausência de patrocínio e, até mesmo, por ações 

incongruentes da alta direção. Todavia, a estratégia de priorizar os projetos menos 

arriscados, e com maior potencial de resultados favoráveis, durante o planejamento do 

desenvolvimento de SI, foi a base do sucesso da integração funcional. O ator preconiza que 

a TI deve primar pelo desenvolvimento de valores essenciais como a confiança e a 

credibilidade. Em termos de ferramenta de alinhamento estratégico, o ator valoriza o uso de 

analista de negócios. Não foi exposta a resistência do médico ou o patrocínio da 

enfermagem, mas cabe ressaltar uma abordagem peculiar da questão. O ator centra a 

discussão do papel do médico no planejamento e no uso de funções de suporte ao 

conhecimento dos SI, ou seja, não se manifesta sobre os médicos digitarem no sistema. Sua 

avaliação do mercado fornecedor de SI para hospitais é bastante negativa e preconiza a 

gestão de fornecedores segundo os valores próprios do hospital. Além dos benefícios do 

alinhamento estratégico por meio da integração funcional, o desenvolvimento de SI teve 

como conseqüência a diferenciação do hospital no mercado de serviços médico-hospitalares 

e o reconhecimento, pela comunidade externa e interna, da área de TI como um centro de 

excelência no setor.  

5.6.4 Ator 4  

O ator centra seu discurso na substituição dos SIH e ERP hoje em produção no hospital. O 

momento atual é marcado pelo desenvolvimento do plano estratégico de TI e pelas 

drásticas mudanças organizacionais introduzidas na área de TI, cujo principal benefício 

percebido até o momento é o acesso a recursos antes escassos. Em sua visão, a 

comunicação da estratégia de negócios do hospital é deficiente. Talvez por esta razão, não 

estão presentes em seu discurso elementos que caracterizem a preocupação com as 
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estruturas e os processos de alinhamento estratégico. Sua análise do mercado fornecedor de 

SI para hospitais demonstra certa inconsistência. Ao mesmo tempo em que percebe a 

existência de inovações valiosas o suficiente para serem incorporadas, caracteriza-o como 

deficiente. O alinhamento estratégico em sua visão é a integração funcional da TI com foco 

na prática clínica, ou seja, na obtenção de diagnósticos mais precisos e rápidos e outros 

aspectos que contribuam para a consecução de resultados favoráveis para os pacientes e os 

médicos. Nesse sentido, avalia que a TI não atende às necessidades atuais do hospital. O 

processo de aprendizagem está presente em suas experiência anteriores quando observa que 

a resistência do médico foi vencida a partir do momento em que eles perceberam o valor do 

sistema em sua prática diária. O desenvolvimento do apoio da alta direção também é 

abordada como um processo contínuo de aprendizagem. Para o ator, a principal 

conseqüência do desenvolvimento de SI alinhados estrategicamente é a obtenção da 

melhora dos resultados e dos processos envolvidos na prática clínica em hospitais. Dessa 

forma, o alinhamento é evidenciado através da aderência da área médica ao SI. 

5.6.5 Ator 5 

O ator participou de várias experiências de projetos de TI em hospitais, desempenhando 

papéis diferentes. A principal experiência que o ator descreve é marcada pelos conceitos de 

planejamento do ajuste estratégico. Seu relato manifesta uma grande preocupação com a 

construção da base política do alinhamento estratégico da TI. Dessa forma, o principal 

processo de mudança organizacional evidenciado é a construção de uma visão estratégica 

para o uso da TI compartilhada e apoiada essencialmente no consenso. O processo de 

aprendizagem foi evidenciado através do tempo necessário para que a organização aprenda 

a definir suas necessidades de informação. O patrocínio da alta direção desde o início dos 

projetos é visto como o fator primordial, mas que requer a visão e o entendimento dos 

projetos que estão apoiando. E ressalta a importância da participação da alta direção desde 

o início para que a TI não subverta o SI com a adoção de suas próprias prioridades. Ou, que 

privilegie os aspectos tecnológicos em detrimento dos objetivos do negócio. Em termos de 

alinhamento estratégico de TI, o ator propõe que os sistemas integrem os clientes e 

fornecedores e que, principalmente, integrem-se aos processos organizacionais, através da 

oferta e captura dos dados,  no momento dos fatos operacionais e gerenciais. Para o ator, as 
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conseqüências da integração funcional da TI pode influenciar positivamente o custo, a 

qualidade, a satisfação do cliente e a redução da duração dos processos. 

5.6.6 Ator 6 

O ator apoia seu relato no plano estratégico de TI em desenvolvimento e nas interações 

sociais com profissionais de TI de outros hospitais. O plano estratégico de TI atende aos  

objetivos de negócio planejados para o hospital e tem como principal iniciativa a aquisição 

de SI de gestão integrada, que é percebida pelo ator como um mecanismo de mudança da 

organização dos processos do hospital e de planejamento do alinhamento estratégico. 

Foram expostas como as principais ferramentas de mudança organizacional e aprendizagem 

utilizadas no alinhamento estratégico da TI: o Comitê de TI e a participação da TI no 

planejamento estratégico de negócios do hospital. Além disso, o ator defende uma posição 

organizacional para a TI que permita que ela se oriente pelos objetivos organizacionais e 

não seja influenciada pelos interesses específicos de determinadas áreas. Para o ator,  a 

integração funcional da TI, no setor em geral, não conseguiu influenciar a melhora dos 

resultados em razão das próprias características dos SI disponíveis e da dependência do 

modelo de negócio dos financiadores. Em sua visão o alinhamento estratégico da TI é 

evidenciado pelo funcionamento do hospital e satisfação de seus usuários. 

5.6.7 Ator 7  

O ator percebe o atraso  do hospital no uso da TI em dois sentidos: frente aos concorrentes 

e às metas planejadas para o negócio. Em sua visão, o hospital precisa investir muito em TI 

para poder acompanhar seus concorrentes e atender às metas que fazem parte do plano de 

negócio em curso. Nesse sentido, seu discurso aborda o desenvolvimento de SI através da 

preocupação de realinhar a TI para suportar a integração funcional planejada. A principal 

mudança organizacional manifestada é a profissionalização da TI. O principal efeito 

evidenciado da profissionalização foi que as decisões deixaram de ser políticas e passaram 

a ser técnicas. Em sua visão, a alta direção participa da iniciativa de realinhamento e da 

administração dos projetos de TI só nos processos que envolvem as decisões estratégicas.  

No contexto dos processos de aprendizagem situa a falta de capacitação em SI como o fator 

crítico que mais influencia as disfunções da integração funcional da TI em todos os setores 
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econômicos. O ator considera que o setor de serviços médico-hospitalares em geral está 

atrasado na transferência da TI e que sua experiência atual também é marcada pelo atraso 

em outros tipos de tecnologia de gestão como iniciativas de qualidade. Para o ator, as 

iniciativas de realinhamento baseadas no desenvolvimento de SI podem desencadear uma 

crise no domínio interno do hospital, pois problemas até então não evidenciados são 

expostos no processo de mudança. Mas o sucesso da integração pode influenciar 

positivamente a demanda de serviços do hospital. 

5.6.8 Ator 8  

O discurso do ator é fortemente marcado pelos valores que orientam sua interação social 

com fornecedores, áreas administrativas do hospital e outras área da TI. Sua principal 

preocupação é estabelecer e administrar os conceitos essenciais para lidar com a 

complexidade do hospital e, ao mesmo tempo, oferecer um excelente nível de serviços de 

TI. Para tanto, fundamenta-se na apropriação da qualidade dos produtos e serviços que 

adquire. Esta visão e outros valores-chave na redução da complexidade como: 

padronização, estruturação e organização costumam causar tensões na interação social com 

outras áreas, mesmo dentro da própria TI. Os conflitos inerentes em razão das diferentes 

funções devem ser tratados segundo uma perspectiva profissional. A TI em sua visão deve 

ser um agente de mudança, provocando continuamente o hospital na melhoria dos 

processos. O apoio da alta direção é apontado como o fator crítico de sucesso mais 

importante. Também manifesta a necessidade da TI aprender a vender projetos de SI e 

considera que para isso é imprescindível conhecer o comportamento padrão dos usuários, 

ou seja, a prática clínica e sua gestão. A integração funcional da TI no hospital é um 

sucesso, mas requer estruturas e processos de TI complexos, envolvendo a integração de 

diversos fornecedores. Neste contexto é fundamental que a equipe interna assuma a 

responsabilidade pela integração e pela competência técnica de sua gestão. A infra-estrutura 

por trás da integração funcional da TI é caracterizada como comparável a dos melhores 

hospitais americanos e capaz de suportar a implantação de qualquer solução disponível no 

mercado. Para o ator a integração funcional da TI proporcionou um excelente nível de 

disponibilidade de informações, no entanto, o hospital ainda não as utiliza intensamente na 

tomada de decisão. A principal vantagem do uso da TI para o ator é oferecer, à semelhança 
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do que faz o hospital em que atua, serviços que ajudassem a população. Todavia, observa 

que TI para tanto já existe, mas falta vontade política e indignação por parte dos médicos. 

5.6.9 Ator 9  

A experiência relatada pelo ator é marcada pelas iniciativas corretivas relacionadas às 

mudanças organizacionais e lições aprendidas de uma iniciativa problemática de integração 

funcional da TI por meio da aquisição e implantação de um SIH. O principais problemas 

expostos estão relacionados basicamente a dois fatores: o foco excessivo em tecnologia e a 

coexistência de visões estratégicas divergentes para o uso da TI. O projeto de TI que 

embasou o relato originou-se da constatação do esgotamento do SI, então em produção no 

hospital. As premissas que orientaram a seleção do novo sistema foram tecnológicas e 

percebidas como um dos principais fatores que induziram um comportamento inadequado 

ao planejamento do alinhamento estratégico da TI no hospital. O ator evidencia que, ao 

perceber a defasagem da TI, o hospital voltou-se para o problema como se a atualização da 

TI tivesse fim em si mesma. Tal comportamento culminou em um planejamento 

inadequado e gerou uma série de descontentamentos em sua maioria percebidos durante a 

implantação do SIH. O momento atual é marcado pelo realinhamento da TI e descrito pela 

reorganização da TI e integração dos objetivos organizacionais com a TI através de planos 

desenvolvidos junto com as áreas de negócio. Para o ator, o fator que mais influencia a 

integração da TI é a necessidade percebida, ou seja, a organização precisa perceber sua 

importância para o sucesso do planejamento. O SIH em produção administra 

satisfatoriamente, de forma integrada, toda a prática clínica e sua gestão, porém não está 

integrado aos sistemas administrativos e financeiros. Tal fato é apontado como a principal 

disfunção do alinhamento estratégico, pois prejudica o planejamento do negócio. A 

despeito dos problemas relatados, segundo o ator, o nível de informação hoje disponível no 

hospital o diferencia de todos os outros concorrentes. O ator considera que o nível de 

informação alcançado pelo hospital era inimaginável, mas considera que seus efeitos nos 

objetivos estratégicos do hospital são bastante modestos. A principal conseqüência da 

integração funcional da TI foi a viabilização do desenvolvimento de novos tipos de 

relacionamento comercial fortemente apoiados no nível de informação hoje disponível. 
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5.6.10  Ator 10  

O ator tem sua experiência marcada pela profissionalização da área de TI junto a outras 

áreas críticas como Recursos Humanos e Planejamento. Os conceitos de visão corporativa e 

integração embasaram a estrutura e os processos desenvolvidos para o alinhamento 

estratégico, que utilizou como ferramenta principal uma metodologia de arquitetura de SI. 

A metodologia e seus principais conceitos funcionaram como arcabouço do processo de 

aprendizagem, num primeiro momento, no comprometimento da alta direção. Além disso, 

foi implantado um comitê de TI. A TI foi reestrutura, visando mecanismos de coordenação 

mais eficientes e a otimização de recursos. Algumas iniciativas de TI permaneceram 

descentralizadas por algum tempo, mas assim que os primeiros resultados dos projetos 

centralizados mostraram resultados a centralização foi consolidada. A resistência da área 

médica e suas peculiaridades é exposta, contudo, o ator ressalta a importância da 

contribuição valiosa de alguns médicos no planejamento e avaliação dos projetos de TI e 

como elementos motivadores da incorporação de inovações, ressaltando que este último 

aspecto pode gerar um descompasso entre as expectativas e a capacidade de resposta da 

estrutura e processos de TI do hospital. Para o ator, o comportamento do médico pode 

mudar favoravelmente com o desenvolvimento da confiança mútua. Em sua experiência, o 

processo de aprendizagem, principalmente com relação à necessidade de informação, é 

desenvolvido durante a participação nos projetos, tornando quase impossível manter os 

prazos preestabelecidos. Em sua percepção, o mercado nacional fornecedor de soluções de 

SI para hospital é bastante precário e arriscado, ressaltando que não acredita no uso de 

soluções importadas de outros países. Para o ator, o fator crítico de sucesso da implantação 

do sistema foi o conhecimento que os técnicos que participaram da implantação possuíam 

do negócio e, assim, evitando a colocação de barreiras técnicas durante a implantação. O 

momento atual é marcado pelo sucesso da integração funcional da TI baseada no uso de 

pacotes de SIH e ERP. O conceito-chave que orientou a integração dos processos 

organizacionais foi a captação dos dados no momento do fato. Além de dados operacionais 

sobre a prática clínica e sua gestão, os SIH estão evoluindo no sentido da construção de 

bases de conhecimento sobre o processos clínicos. Embora cite o apoio da alta direção 

como essencial, o principal fator de promoção do alinhamento estratégico da TI é o sucesso 
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dos projetos. Assim, a principal conseqüência da integração funcional pode ser vista como 

o próprio alinhamento. Em sua visão, o hospital se destaca pelo uso da TI. 

5.6.11 Ator 11 

A situação encontrada pelo ator, quando iniciou sua participação em projetos de TI no 

hospital, era marcada pelo foco excessivo em TI e pela falta de uma visão corporativa 

integrada. A mudança organizacional promovida envolveu o desenvolvimento de novos 

valores e comportamento para a TI. A ferramenta utilizada para o alinhamento estratégico é 

uma metodologia que tem como elemento principal o conceito de arquitetura de SI. As 

áreas de TI do hospital foram reestruturadas e passaram a contar com orçamentos 

específicos que até então não existiam. A principal mudança no comportamento da equipe 

de TI foi a alteração do foco em TI para os processos funcionais do hospital, condição 

fundamental para o desenvolvimento da credibilidade da área de TI, segundo o ator. O 

processo de aprendizagem é evidenciado no desenvolvimento do conhecimento sobre os 

processos do hospital. A integração funcional da TI foi procedida através da aquisição de 

um SIH, pois não existia competência interna para o desenvolvimento naquele momento. 

Os fatores que mais favoreceram o sucesso da integração foram: o uso de gestores 

operacionais que entendiam dos processos do hospital, o apoio da direção e uma estratégia 

que buscou reduzir os riscos da implantação. O ator percebe que o comportamento dos 

usuários no setor dificulta a integração funcional, pois existem evidências de falta de 

integração das próprias pessoas e da falta de consolidação dos processos desenvolvidos. A 

iniciativa de implantação de um novo SIH é encarada como um grande desafio de mudança 

organizacional e não de TI. O sucesso da integração funcional da TI viabiliza o 

desenvolvimento de módulos específicos rapidamente e está permitindo a evolução do SIH 

na construção de bases de conhecimento clínico. A resistência do médico foi vencida e eles 

utilizam diretamente o SIH. As conseqüências do sucesso da integração funcional foram a 

visibilidade da demanda e produtividade, sendo que o ator considera a organização como 

referência no uso da TI em seu grupo estratégico, preconizando, ainda, que a TI deve gozar 

do mesmo prestígio que a área clínica junto à comunidade interna e externa. 
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5.6.12 Ator 12  

O relato do ator descreve a introdução de um novo modelo de gestão de negócio como 

iniciativa pivô do realinhamento estratégico da TI em sua organização. Em sua experiência, 

os processos do hospital foram redesenhados, tendo como objetivo principal a melhora dos 

resultados para o paciente e o médico. O apoio da alta direção e o mecanismo de integração 

da TI são desenvolvidos durante o planejamento estratégico de negócios com a participação 

da TI. A TI sofreu uma drástica reestruturação cujo objetivo principal foi dotar o hospital 

de estruturas e processo de TI compatíveis com o tempo, os recursos e os resultados 

requisitados pela estratégia de negócio do hospital. O ator reconhece que a integração 

funcional da TI deve ser precedida de iniciativas que integre as pessoas, a cultura, a 

identidade e outros aspectos socioculturais. Como ferramenta de alinhamento e 

aprendizagem usam comitê de TI, percebendo a resistência à mudança, o medo da 

informática e a falta de recursos como os principais inibidores. Após a introdução do novo 

modelo de gestão o SIH e o ERP do hospital foram integrados com sucesso, observando-se 

bons resultados. Todavia, os SI ainda não atendem adequadamente o novo modelo de 

gestão, ou seja, não suportam uma gestão por processos integrados, naquilo que o sistema 

não atende estão utilizando pessoas. Nesse sentido, estão desenvolvendo um plano 

estratégico de TI que visa substituir os sistemas em produção, além de outras iniciativas 

inovadoras.  

5.6.13 Ator 13  

O discurso do ator está centrado em sua participação no desenvolvimento de SI, como 

responsável pelas especificação das necessidades de sua área de negócio. Em sua visão, a 

interação entre os gestores da área de negócio e os profissionais de TI durante as reuniões 

de projeto constituem um dos elementos-chave para o sucesso dos SI. A proximidade entre 

a área de TI e de negócio é apontada como essencial para que a TI passe a conhecer as 

necessidades e o funcionamento da área de negócio, no entanto, não menciona o 

desenvolvimento do conhecimento dos gestores de negócio sobre a TI no processo. É 

possível perceber sua preocupação com o papel de liderança que os gestores de negócio 

devem desempenhar durante os projetos de TI, imputando, aos gestores, a responsabilidade 
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sobre o planejamento das necessidades e que sistema irá atender, os resultados esperados e 

a gestão de expectativas. O ator entende os projetos de TI como processos evolutivos que 

demandam tempo e acredita que a pressa na obtenção de resultados induz à 

desconsideração de algumas fases, prejudicando, desta forma, os resultados dos projetos. A 

pressa e o foco no resultado final, em detrimento da abordagem adequada de todas as 

etapas, são apontados como os principais fatores restritivos. Os resultados dos projetos de 

TI são diversos, existem projetos que apresentam bons resultados, outros são considerados 

problemáticos. Os projetos problemáticos contribuem diretamente para uma formação de 

uma imagem negativa sobre a TI no hospital, contudo, conforme ressalta, a origem dos 

problemas não está na própria TI, mas no processo de desenvolvimento do SI. Atualmente, 

participa de vários projeto, mas a experiência principal foi a implantação de um SIH 

adquirido junto ao mercado fornecedor. A principal dificuldade percebida na implantação 

do SIH foi a resistência do hospital em aceitar os novos processos que o sistema 

incorporava. Em sua opinião, os sistemas devem ser alterados para suportar as 

peculiaridades do hospital, a despeito do risco de algumas falhas serem perpetuadas. Os 

aspectos socioculturais são os elementos mais difíceis de serem contornados, e nem sempre 

é possível percebê-los antes da implantação dos sistemas. A flexibilidade para introduzir 

alterações no SIH é uma dificuldade percebida no sistema atual e passou a constituir um 

conceito importante que utiliza na seleção de novos sistemas. A Enfermagem é vista como 

patrocinadora dos projetos, funcionando como elemento integrador. Em sua percepção, a TI 

em hospitais está bem atrás da indústria e outros setores. Foi possível melhorar os 

processos do hospital com o SIH, mas existem casos cujos processos pioraram, foi 

necessário criar processos para atender ao SIH. Em linhas gerais, ainda existe muito espaço 

para melhora dos processos. A TI é vista como um fator crítico de suporte às necessidades e 

objetivos estratégicos do hospital. A evidência do alinhamento estratégico da TI está no 

atendimento das necessidades de informação nos diversos níveis de tomada de decisão. 

Neste ponto, o ator não considera que a TI tenha conseguido oferecer a informação de 

maneira apropriada, os dados existem, mas para acessá-los é preciso recorrer à equipe de 

TI. 



199 

 

6. Conclusão, Recomendações e Limitações do Estudo  

6.1 Conclusão 

A pesquisa exploratória, segundo a metodologia Grounded Theory resultou em um 

abrangente modelo teórico  sobre o alinhamento estratégico da TI em hospitais. A análise e 

reflexão sobre os conceitos, propriedades e dimensões evidenciados, iluminam aspectos 

relevantes das funções e disfunções do uso da TI no setor. A metodologia escolhida 

encaixa-se perfeitamente na aspiração de uma abordagem humanista, que pretendia 

entender o fenômeno através das vozes dos atores, e não a partir da grande quantidade de 

prescrições, descrições e justificativas disponíveis na literatura. Contudo, os elementos 

conceituais mostram-se, em grande parte, congruentes com a literatura disponível sobre o 

tema, conforme anexo IV. A bagagem teórica do pesquisador possui influência neste 

sentido, pois é impossível abster-se dos conceitos reconhecidos durante a amostragem 

teórica dos excertos relevantes. O método de análise, baseado nas similaridades e 

diferenças, contribuiu para a redução da influência do pesquisador. Visto que ao identificar 

um fato relevante dentro de sua teoria preconcebida, foi obrigado a analisar os dados em 

busca de uma visão diferente. Este comportamento foi fundamental para a extensão do 

modelo teórico, seus conceitos, propriedades e dimensões.   

A estratégia de pesquisa baseada em uma questão aberta, seguida de questões que 

direcionavam para temas como vantagem competitiva, posição competitiva, 

desenvolvimento de vantagens competitivas através da TI foi fundamental para a teorização 

sobre o estágio de exploração da TI no setor. Para a questão aberta sobre a experiência do 
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ator, no desenvolvimento de projeto de TI para atender às necessidades e objetivos da 

organização, não se observa a relevância de conceitos associados ao tema competitividade 

ou relacionados com o ambiente externo do hospital. Todavia, para as questões que 

orientavam para o tema competitividade, foram apresentadas respostas teoricamente 

pertinentes, mas dissociadas das ações e interações. Em alguns casos, a inconsistência foi 

ressaltada pelo próprio ator. Desta forma, foi evidenciado que a influência direta da TI nas 

estratégicas de negócio é incipiente. Os atores percebem o relacionamento entre a TI e a 

competitividade, mas suas estratégias, ações e conceitos associados à sua experiência no 

setor hospitalar não são coerentes com a oferta de serviços virtuais, a redefinição do 

modelo de negócio, a interconexão com clientes e fornecedores ou o desenvolvimento de 

uma posição competitiva com apoio direto da TI. 

O alinhamento estratégico evidenciado é marcado pela perspectiva da integração funcional 

da TI através do desenvolvimento de SI de gestão integrada da prática clínica. A 

abordagem predominante nos discursos dos atores expõe a articulação de elementos 

teóricos que manifestam a preocupação com a integração das estruturas e processos 

organizacionais às estruturas e processos de TI. A dimensão interna dos hospitais determina 

o centro das ações e interações, que  pretendem fazer a TI atender aos principais objetivos e 

necessidades do hospital. A estratégia central das ações e interações é a implementação de 

“pacotes” voltados para a prática clínica e sua gestão.  

Os poucos elementos teóricos relacionados com a dimensão externa ou estratégica dos 

hospitais são percebidos como causa ou conseqüência do desenvolvimento de SI e não 

constituem o contexto das ações e interações. Desta forma, sugerimos que a influência 

mútua e direta entre as estratégias de TI e de negócio não é relevante no contexto da 

pesquisa. 

A influência dos aspectos técnicos não é relevante. Contudo, os aspectos socioculturais e 

organizacionais perpassam toda a estrutura do quadro teórico, consolidando, desta forma, as 

características sociotécnicas da transferência de TI no setor. 



201 

 

O fenômeno central do alinhamento estratégico da TI nos hospitais manifesta-se na 

dimensão organizacional interna, através da integração funcional da TI aos processos 

produtivos, sendo pouco influenciado pelas questões estratégicas e competitivas. 

O conceito essencial do modelo teórico é a necessidade de informação segundo suas 

diversas perspectivas: 

! no contexto das condições que orientam o desenvolvimento de SI, constitui o elemento 

essencial no planejamento da integração funcional da TI aos objetivos do hospital; 

! é o elemento pivô das ações e interações que descrevem o desenvolvimento de SI;  

! é evidenciado como conseqüência fundamental do desenvolvimento de SI. 

A necessidade de informação é o conceito que integra o modelo teórico, constituindo o 

agente central dos processos e estruturas que compõem o alinhamento estratégico da TI. 

Outros conceitos evidenciados como fundamentais para o entendimento dos problemas e 

desafios do alinhamento estratégico da TI em hospitais são: 

! o hospital é complexo por natureza; 

! os aspectos socioculturais influenciam a integração funcional da TI; 

! os SI de gestão integrada incorporam processos não semelhantes aos vigentes no 

hospital e proposições que o caracterizam. 

Os principais desafios do alinhamento estratégico através da integração funcional da TI, 

evidenciados pela pesquisa, podem ser explicados através da articulação dos conceitos 

fundamentais apresentados. A composição resultante expõe a existência de três áreas 

críticas no planejamento e na gestão do alinhamento estratégico da TI e que caracterizam os 

seus principais desafios a saber: o ajuste dos processos organizacionais e dos pacotes; o 

comportamento das pessoas diante dos objetivos organizacionais e o comportamento das 

pessoas diante do SI.   
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Os problemas do alinhamento estratégico podem estar relacionados com o planejamento e a 

gestão deficientes destas área críticas ou com a consideração inadequada da complexidade 

do hospital, dos aspectos socioculturais que as pessoas trazem consigo durante a interação 

com os objetivos organizacionais e com a TI, e das proposições que fazem parte dos SI de 

gestão integrada (BERG, 1999). Conforme evidenciado no modelo teórico, a intervenção 

nas áreas críticas envolve os processos de mudança organizacional, aprendizagem e 

patrocínio.  

 

Figura 6 -  Principais Conceitos e Áreas Críticas do Alinhamento Estratégico da TI 

A redução da complexidade do hospital depende, em grande parte, do redesenho do modelo 

de negócio do setor em que atua. As proposições incorporadas pelos SI são desenvolvidas 

pelo mercado fornecedor segundo interesses comerciais, mas o hospital pode e deve 

desenvolver suas próprias proposições para a questão. No entanto, as pessoas continuarão a 
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ser influenciadas pelas proposições do mercado. Os aspectos socioculturais das pessoas são 

fortemente influenciados pela cultura de suas profissões e experiência em outras 

organizações, ensejando, da mesma forma, a dependência do ambiente externo. 

O sucesso do alinhamento estratégico da TI envolve o planejamento e a gestão das áreas 

críticas através da intervenção baseada na mudança organizacional, na aprendizagem e no 

patrocínio, e o entendimento e consideração adequados dos principais conceitos 

contextuais. 

A necessidade de informação como agente central sugere a prevalência deste fator em todas 

as fases do alinhamento estratégico da tecnologia. Tal sugestão implica, por exemplo, que 

todas as fases do processos de mudança planejada (MIRANDA, 1992) do alinhamento 

estratégico, enfatizem a necessidade de informação e não o redesenho de processos. Ou 

seja, em um primeiro momento, o redesenho de processo é um requisito, mas não o 

objetivo da mudança. A ênfase na otimização dos processos parece mais adequada no setor 

industrial ou de serviços estruturados e padronizados, no qual a otimização dos processos 

pode ser valorizado, pois o modelo de informação do setor está consolidado. 

É preciso criar o clima e o contrato de mudança a partir das necessidades de informação da 

organização, de acordo com o que ela consegue perceber da uma análise profunda de seu 

modelo de informação atual e dos modelos de informação oferecidos pelos “pacotes”. Para 

mudar é preciso, antes de tudo, reconhecer as vantagens da adoção do novo SI. O princípio 

de processos integrados provados por traz dos “pacotes” faz sentido, mas sua valorização 

no contexto organizacional é problemática, pois, sendo um elemento estranho, 

obrigatoriamente, provocará reações contrárias. E, em função das peculiaridades dos 

serviços médico-hospitalares, as pessoas encontram excelentes justificativas para não 

mudar. É mais fácil para as pessoas incorporarem valores do que princípios. A informação 

é um artefato essencialmente humano e está no âmago do processo produtivo hospitalar, 

constituindo a melhor abordagem para o reconhecimento das vantagens da mudança e para 

aproximar as pessoas dos objetivos do negócio. 

A cooptação das pessoas para o processo de mudança envolve o conhecimento do modelo 

de informações do negócio e em uma segunda fase, o reconhecimento de suas deficiências 
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e desvantagens frente aos modelos de informação propostos pelo “pacote”. A pesquisa 

evidencia as restrições que caracterizam o mercado fornecedor de SIH, assim, o hospital 

deve tomar para si a responsabilidade do desenvolvimento de um modelo de informação 

adequado aos seus objetivos, necessidades e estratégias de negócio. Neste sentido, a 

pesquisa aponta como uma sugestão de estratégia de alinhamento, a utilização de 

ferramentas apoiadas no conceito de arquitetura de informação ou de SI. O conceito 

também é apresentado na literatura como elemento essencial para o planejamento da gestão 

estratégica da informação,  em organizações complexas como os hospitais (WINTER et al., 

2001). Sugere-se a promoção de uma visão e comportamento positivos em relação ao SI, 

por meio de uma ferramenta capaz de suportar um modelo de informação mínimo, que 

atenda à todos os níveis e atividades principais (ANDERSSON et al., 2002) e anteceda as 

discussões sobre o novos processos e mudanças advindas de um novo SI.  

O desenvolvimento da arquitetura de informação do hospital pode valer-se de uma 

adaptação para o setor do modelo de dimensões essenciais dos SI, proposto por 

MEIRELLES (1994). Associada ao modelo proposto por KEEN (1991, 1993) para o 

planejamento do alcance, extensão e robusteza (disponibilidade e segurança) da plataforma 

de TI. A arquitetura de informação e de TI do hospital pode funcionar como a ferramenta 

de comunicação nas fases de reconhecimento e entrada do processo de mudança planejada.  

Para a análise técnica e o projeto do desenvolvimento de SI, que envolve as fases de 

diagnóstico, planejamento e ação do processo de mudança, é preciso desenvolver novos 

tipos de abordagem e metodologias. 

O diagnóstico confronta as necessidades de informação do modelo desenvolvido para o 

hospital com as soluções apresentadas por fornecedores de pacotes. Nesta fase propõe-se 

uma abordagem de acordo com as características da prática clínica e sua gestão. No 

primeiro momento a análise deve concentrar-se na necessidade de informação durante o  

atendimento ao paciente. Em seguida, a análise da construção das bases de dados clínicos, 

que viabilizam a redução da complexidade dos processos produtivos. E, por fim, a análise 

das informações gerenciais em todos os níveis hierárquicos e tipos de tarefa e decisão. 

Mesmo que as soluções disponíveis não tenham foco no paciente, ou não sejam capazes de 



205 

 

construir uma base de conhecimento relevante, é preciso explicitar o problema para que ele 

seja compartilhado com a organização. O SI deve conter um conjunto mínimo de 

informações gerenciais compatíveis com as necessidades do hospital. Proposições sobre a 

possibilidade do SI gerar qualquer tipo de consulta que o cliente imaginar, devem ser 

evitadas ao máximo. O hospital deve ter certeza de que suas necessidades básicas serão 

atendidas ou quais são as ferramentas gerenciais oferecidas e, para tanto, precisa analisar as 

consultas e relatórios que estarão disponíveis assim que o sistema entrar em produção. Se 

forem necessárias ferramentas e sistemas adicionais, este fato deve ficar claro, assim como 

a viabilidade e os recursos para a integração. Tal postura pode evitar os resultados 

negativos expostos na pesquisa, como o uso de pessoas para substituir a ausência de SI 

gerenciais ou de apoio à decisão. 

O desenvolvimento do modelo de informação, da arquitetura e o processo de diagnóstico 

são processos demorados e que requerem recursos significativos. A utilização dos  recursos 

de fornecedores para reduzir o tempo e os recursos que o hospital deveria despender é uma 

abordagem delicada. O hospital pode e deve utilizar-se dos recursos do fornecedor, mas 

conforme evidenciado pela pesquisa, três aspectos são importantes. O primeiro considera 

que as pessoas precisam de interagir com a questão para poder desenvolver a capacidade de 

expressar suas necessidades de informação, e isto necessariamente demanda tempo e uma 

abordagem planejada. O segundo concebe que a atividade deve envolver pessoas capazes 

de perceber o impacto do modelo de informação na prática clínica, e isto significa dispor de 

um recurso dispendioso e abordagem através de mecanismo de motivação, mesmo que 

subjetivos (HITT e BRYNJOLFSSON, 1997). E, por fim, o hospital não deve abrir mão da 

liderança dos processos em todos os sentidos. Desta forma, sugerimos que os hospitais 

devem alocar os recursos suficientes para o desenvolvimento destas atividades e valer-se de 

recursos dos fornecedores, quando seus interesses não forem comprometidos.   

O planejamento e as ações de mudança constituem fases mais técnicas que requerem 

metodologias que preconizem um comportamento prescritível (TORRES,  1994; RITTER e 

GLASER, 1994; SCHNEIDER e REED, 1994; JOHNS, 1996, ROCKART, 1979; PAN 

AMERICAN, 1999). No entanto, cabe sugerir que a ênfase na necessidade de informação 

prevaleça sempre aliada à orientação aos objetivos da prática clínica  e de sua gestão no 
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contexto de negócios em que o hospital está inserido. A áreas críticas do alinhamento 

estratégico da TI evidenciadas merecem tratamento específico e planejado, através de 

iniciativas como os mecanismos de motivação e métodos de gestão de compromisso 

(BOAR, 1998, 1993; ATCHISON, 1999). 

A escolha da metodologia é contingente depende da sofisticação das estruturas e processos 

de TI em operação no hospital. Para o ambiente no qual os atores estão inseridos, em que a 

difusão dos SI e a importância da TI são altas, conforme MEIRELLES (1994, p.495) 

preconiza, é necessário uma abordagem eclética, específica e cuidadosa, pois é importante 

observar que, sendo em elemento estranho ao contexto interno organizacional, a 

metodologia pode desencadear reações à mudança e aumentar a complexidade da 

integração funcional da TI.   

 Um aspecto a ser ressaltado no planejamento e ações de mudança é a integração das 

iniciativas de TI às outras iniciativas de mudança organizacional. A pesquisa aponta que, 

nas experiências que integraram os processos de iniciativas organizacionais e de TI, em 

uma estrutura única, o alinhamento foi favorecido. Esta abordagem pode ser facilitada com 

a adoção de instrumentos de gestão específicos como a metodologia Balanced Scorecard 

(KAPLAN e NORTON, 1997). 

A institucionalização envolve a avaliação e a conclusão da mudança que redirecionou a TI. 

A avaliação e a conclusão devem ser coerentes com a orientação das outras fases do 

processo de mudança. Isto é, se o reconhecimento para a entrada no processo de mudança 

baseou-se  nas necessidades de informação, e se o diagnóstico que orientou o planejamento 

apontou as estruturas e processos necessários para que as necessidades de informação 

identificadas fossem atendidas, a avaliação deve abordar  o grau de atendimento do modelo 

de informação planejado. 

A avaliação dos resultados do alinhamento enseja a reflexão sobre um achado importante 

do estudo. Os conceitos sobre as evidências do alinhamento estratégico da informação 

manifestados demonstram que alguns atores verificam o alinhamento da TI, confrontando, 

em termos de necessidade de informação, a situação atual com a que foi planejada, 

corroborando com a sugestão deste estudo. Outros também expõem a necessidade de 
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informação, mas sem associação com o planejamento. E um terceiro grupo, por meio do 

que parece uma ilação, expõe medidas de impacto organizacional da TI, sem associação 

evidente com metas planejadas.  Tais considerações sugerem que um grupo importante de 

atores, a despeito da existência do planejamento em suas organizações, não é influenciado 

pelo conceito.  

A institucionalização da mudança requer a avaliação do processo para a retroalimentação 

do planejamento, ou para a conclusão do redicionamento. A ausência do conceito de 

planejamento implícito e/ou explícito, preconcebido e/ou emergente pode dificultar a 

retroalimentação de novas iniciativas, aumentando a possibilidade dos novos projetos não 

se alinharem às iniciativas atuais da TI. Da mesma maneira, torna difícil estabelecer as 

bases da conclusão da mudança principal. É mais fácil conseguir a congruência das pessoas 

quando se conhece o ponto de chegada. Mesmo considerando que a rapidez com que as 

necessidades organizacionais e a TI se alteram dificulta a visualização dos pontos de 

chegada, a adoção de uma perspectiva evolutiva do processo deve estar associada à 

introdução de pontos de avaliação do processo.  

A forma de exploração dos benefícios da TI é similar aos resultados obtidos em estudos de 

alinhamento estratégico da TI, no setor industrial brasileiro, que, à semelhança da visão dos 

atores, não possui como característica teórica a orientação direta das estratégias de negócio 

pela TI.  

Comparando a forma de exploração da TI no setor industrial com o quadro teórico 

resultante, podemos sugerir que o grupo estratégico de hospitais nos quais os atores 

trabalham estão explorando a TI da mesma forma que parte do setor industrial. Ambos os 

casos são marcados pela integração funcional da TI, através do uso de “pacotes” integrados.  

A visão que apregoa o atraso do setor hospitalar em relação a outros setores, neste caso, não 

é verdadeira. Supõe-se, então, que supor a visão negativa está ligada aos resultados 

desfavoráveis da integração funcional, justificados, em parte, pelas disfunções do 

alinhamento estratégico da TI. Cabe supor, ainda, que parte das disfunções são subjetivas e 

são passíveis de redução, apenas com a gestão adequada do componente subjetivo, como as 

expectativas (MCPHAIL e BARBEE, 1997, p.94; MALIK, 1998, p.124). Ou seja, um 
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planejamento realista que considere a perspectiva dos principais grupos constituídos e as 

habilidades e competência da organização, e não as proposições preconcebidas fora do 

contexto organizacional. Assim, resta considerar quais seriam as causas objetivas das 

disfunções. 

Conforme evidenciado, os desafios relacionados ao desenvolvimento de SI encontram suas 

causas na complexidade do processo clínico e no processo de definição de necessidades de 

informação. E, desta forma, sugere-se que a redução da complexidade implica na 

sofisticação do planejamento do alinhamento estratégico, em suas dimensões formal e 

informal, pois os dois processos-chave do alinhamento da TI no setor são processos de 

desenvolvimento cognitivo. Nestas condições, o planejamento é um processo de 

desenvolvimento cognitivo da organização, que não beneficia-se de abordagens simplistas, 

não explícitas, casuais e reducionistas. Só a aquisição de um sistema integrado de gestão 

não sofistica o planejamento, mas incorpora elementos cognitivos muitas vezes 

incompatíveis com o ativo cognitivo da organização. A aquisição de um sistema de gestão 

integrada pode participar do processo de desenvolvimento cognitivo, que marca a 

sofisticação do planejamento, mas não constitui seu elemento principal. Os elementos do 

desenvolvimento cognitivo, que caracterizam a sofisticação do planejamento, são 

originados na aplicação dos processos de mudança organizacional, aprendizagem e 

patrocínio nas áreas críticas do alinhamento estratégico e na articulação adequada dos 

conceitos contextuais (BERG, 2001). 

Apesar das abundantes visões pessimistas sobre o assunto, é importante não se deixar 

contaminar pela cultura do fracasso que marca o uso da TI no setor. Conforme evidenciado 

pela pesquisa, não existem características intrínsecas que obriguem os hospitais a 

conviverem  com a TI de forma desconfortável. Propõe-se que o discurso marcado pelas 

assertivas como: os hospitais estão atrasados; as soluções disponíveis não suportam as 

necessidades do hospital; os sistemas não favorecem a integração do médico; a 

transferência da TI no setor hospitalar é complexa; os técnicos de TI não conhecem o 

negócio os gestores não conhecem a potencialidade da TI e outras sejam substituídas, pelo 

menos no momento, pela assertiva de que os hospitais possuem estruturas e processos de 

alinhamento estratégico da TI precárias. 
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A ausência de processos de planejamento parece marcar o setor na questão da incorporação 

de tecnologia em geral, não apenas da TI. No caso da tecnologia médica o processo parece 

não criar problemas de incorporação, pois, conforme evidenciado na pesquisa, os médicos e 

atores que mais influenciam o cenário, são positivamente influenciados pela tecnologia, e 

este parece ser o principal elo do relacionamento entre os médico e os serviços médico-

hospitalares. 

O ajuste entre a estratégia de negócio e os médicos parece fortemente influenciado por 

aspectos tácitos e pouco dependente da contribuição da tecnologia médica para a 

performance do hospital, em termos da relação custo-efetividade (STEAD e LORENZI, 

1999; VASSALO, 1997). Estudos norte-americanos sugerem que a incorporação de 

tecnologia médica está dissociada de um planejamento estratégico baseado em metas deste 

tipo, o que implicaria em uma abordagem mais explícita. Em termos de tecnologia médica, 

os hospitais parecem adotar a estratégia do “Campo dos Sonhos”, se a infra-estrutura 

estiver disponível, os clientes aparecerão (SWINEHART et al., 1995). No entanto, 

considerando-se que a TI pode consumir recursos comparáveis com os investidos em 

iniciativas em tecnologia médica, cabe levar em consideração que existem áreas críticas, 

como o comportamento diante da TI e dos objetivos de negócio, que descaracterizam 

totalmente um ajuste estratégico tácito. É preciso investir na sofisticação do planejamento e 

considerar que, ao contrário da incorporação de tecnologia médica, cujo comportamento 

diante dos objetivos de negócio do hospital ainda não parece conflitante, a integração 

funcional da TI só será possível com a intervenção planejada no comportamento diante dos 

objetivos de negócio. 

O anexo IV apresenta uma lista com proposições sobre o alinhamento estratégico da TI 

retiradas de estudos que abordam o tema. As proposições dizem respeito aos motivos de 

entrada em processos de alinhamento, catalisadores e inibidores do processos, 

conseqüências e atitudes de gestão. Confrontando os conceitos evidenciados na pesquisa 

com a lista, é possível perceber a congruência dos conceitos manifestados na pesquisa e na 

literatura sobre o tema. Mesmo que o conceito tenha sido exposto como um elemento 

ausente, considera-se que o ator está influenciado pela questão. 
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Tomando-se como base o modelo de HENDERSON e VENKATRAMAN, a proposição 

que sugere que os elementos do planejamento estratégico da TI merecem revisão pode ser 

entendida como a ausência ou disfunções dos mecanismos de ajuste estratégico. Ou seja, 

uma perspectiva de alinhamento estratégico incompleta. O contingenciamento irreal das 

condições contextuais indica uma falha na análise dos domínio externos de negócio e de TI, 

e a consideração inadequada das área críticas para o setor médico-hospitalar pode ser 

entendida como uma conjunção da análise ineficiente do domínio interno organizacional e 

de TI, com disfunções dos mecanismos de ajuste. Podemos ainda considerar com relação 

aos elementos propostos pelo modelo: 

Estratégia de negócio – embora presente em alguns discursos, os conceitos emergente não 

foram influenciados diretamente pelo tema, para os atores entender o negócio significa 

entender os processos produtivos do hospital; 

Competências distintivas – emergiram conceitos que confirmaram o direcionamento da 

amostragem teórica que visava hospitais de alta complexidade, diferenciados pela 

utilização de tecnologia de ponta, reconhecidos pela imagem e reputação que gozam junto 

ao mercado, as conseqüências do desenvolvimento de SI nas competências do hospital 

também é um conceito presente; 

Governança - o conceito não foi tratado no sentido estrito de governança, mas a 

dependência dos financiadores e do quadro médico são pertinentes à questão; 

Escopo de TI – segundo a estratégia de ação e interação do fenômeno central, a TI crítica 

são os SIH de gestão integrada; 

Competência sistêmicas da TI – o conceito foi manifestado como condição interveniente do 

alinhamento; 

Governança de TI – manifestou-se como um conceito crítico do alinhamento no setor; 

Infra-estrutura administrativa e processos organizacionais – constituem os conceitos 

centrais ou elementos pivô do desenvolvimento de SI,  caracterizando a perspectiva 

Execução da Estratégia como a mais relevante no contexto do alinhamento estratégico; 
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As pessoas, suas habilidades e capacidade – são os conceitos por traz das áreas críticas do 

comportamento diante da TI e dos objetivos de negócio; 

Arquitetura de TI –  manifesta-se como um conceito importante na integração da TI aos 

objetivos do negócio; 

Processos de TI – os conceitos sobre o tema estão presentes no quadro teórico resultante, 

mas o tema não se sobressai, questões como metodologia de desenvolvimento de SI não 

foram expostas; 

As pessoas de TI, habilidades e capacidade – o tema é abordado de forma relevante, sendo 

exposto em vários conceitos do modelo teórico. 

A consistência dos conceitos expostos nesta tese com as proposições do alinhamento 

estratégico do anexo IV e com o modelo de HENDERSON e VENKATRAN corrobora 

com a visão de BOURKE (1994), pois após as curvas de aprendizagem das tecnologias 

organizacionais entre as décadas de 70 e 80 e de TI  entre as décadas de 80 e 90. No 

momento atual, os hospitais estão na curva de aprendizagem das metodologias de 

aproximação dos dois temas. 

“It is not enough to think strategically about bussiness and system. It is also not enough to 

introduce modern technology. There is a third element, the strategic management of IT, and 

this represents another learning curve. [...] The third curve represents the management of 

IT within an organizational setting. IT management is widely misunderstood. Non-IT staff 

think it is the arcane activities of systems programming and hardware maintenance (curve 

two). In actuality, IT management is a set of general management activities that just 

happen to be performed within a technical context. They include items such as justification 

and cost-benefit analisys; prioritization; planning and budgeting; standard, policies, and 

procedures; reward systems, and so on. These are activities performed in every area of the 

hospital.” (BOURKE, 1994, p. 34) 

Neste sentido, acredita-se o modelo teórico e os conceitos apresentados contribuem na 

reflexão sobre as estruturas e processos de planejamento e implementação de sistemas 

sociotécnicos de informação para hospitais. 
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6.2 Recomendações 

6.2.1 Recomendações Práticas 

A tese entremeia, durante a articulação do modelo paradigmático, uma série de 

considerações práticas sobre as categorias, propriedades, dimensões e seus inter-

relacionamentos, podendo ser acatadas recomendações dentro de um contexto pertinente.  

As conclusões, em suma, constituem a principal recomendação prática desta tese. Os 

gestores de negócio e de TI devem desenvolver processos e estruturas de planejamento do 

alinhamento estratégico da TI centrados na integração do modelo de informação com os 

objetivos e necessidades do hospital em todas as suas fases e de acordo com a 

especificidade da prática clínica e sua gestão. As dimensões críticas apontadas, merecem 

abordagem específicas e planejadas e a análise cuidadosa das proposições do mercado 

precisam ser adaptadas de acordo com a realidade objetiva e subjetiva dos principais grupos 

constituídos no hospital. 

Não é objetivo desta tese desenvolver descrições da situação das organizações em que os 

atores trabalham, mas é possível perceber que alguns atores estão inseridos em um contexto 

de planejamento, formal e/ou informal, razoavelmente sofisticado. Para os gestores 

inseridos neste tipo de contexto, sugere-se que sejam desenvolvidas metas para a 

consolidação da integração funcional, que uma vez atendidas, indicariam que o hospital 

poderia iniciar o planejamento da estrutura e dos processos de integração estratégica da TI. 

Todavia, é importante ressaltar que a integração estratégica da TI requer estruturas e 

processos diferentes dos empregados na integração funcional. O sucesso da integração 

funcional é o principal elemento catalisador para a sofisticação do planejamento da nova 

fase (SABHERWAL, 1999), mas é necessário repensá-lo, os elementos que acertaram na 

integração funcional não garantem o sucesso da nova etapa, pois integração estratégica 

constitui uma perspectiva de alinhamento estratégico diferente, segundo o modelo de 

HENDERSON e VENKATRAMAN. Esta sugestão se mostra importante, uma vez que foi 

evidenciado como um aspecto político do alinhamento da TI a preocupação com a 

importância estratégica da área. A TI não deve se contentar com o sucesso da integração 
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funcional e pode desempenhar o papel de agente de mudança, influenciando com todo o seu 

potencial a obtenção de resultados favoráveis; o alinhamento estratégico é um processo 

contínuo e evolutivo, mas requer uma abordagem planejada, principalmente, em seu 

redicionamento. 

As evidências sobre o mercado fornecedor de SIH sustentam recomendações sobre a gestão 

do relacionamento com os fornecedores. O estágio de evolução atual do mercado sugere 

que os hospitais devam tomar para si a responsabilidade sobre a gestão da união com o 

fornecedor de SIH e o contingenciamento das deficiências, considerando que a iniciativa 

pode envolver recursos significativos. 

A manifestação do conceito do alinhamento promovido pela TI, sem o patrocínio da alta 

direção, sugere que os gerentes de TI podem considerar a oportunidade da sofisticação da 

estrutura e processos de TI  para superar este fator inibidor do alinhamento. 

No sentido de considerar todos estes aspectos, concluímos que o modelo de HENDERSON 

e VENKATRAM pode funcionar como arcabouço básico do desenvolvimento de estruturas 

e processos de planejamento de entrada e de ação em processos de alinhamento estratégico 

da TI no setor. Estudos exploratórios sobre como o alinhamento estratégico da TI está 

sendo promovido também podem orientar o desenvolvimento de uma abordagem específica 

(BRODBECK, 2001; ALBERTIN, 2001). 

6.2.2 Recomendações para Futuras Pesquisas 

O problema de pesquisa tratado nesta tese visava o desenvolvimento de um quadro teórico 

capaz de descrever os conceitos, os problemas e os desafios associados ao alinhamento 

estratégico da TI no setor hospitalar. Os objetivos foram plenamente atendidos, com 

exposição das áreas críticas e os conceitos que descrevem o contexto e as justificativas do 

processo. O quadro teórico resultante e as considerações sobre o modelo podem sustentar a 

reflexão sobre o assunto, culminando com a adoção de medidas práticas na gestão integrada 

da TI. Contudo, uma das principais contribuições desta tese é a orientação de aspectos 

relevantes para o desenvolvimento de novas pesquisas, pois esta foi uma dificuldade que o 

pesquisador enfrentou na elaboração do projeto deste estudo. 
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No caso de hospitais nos quais a TI já está difundida e exerce um papel importante,  

preconiza-se a adoção de metodologias desenvolvimento de SI ecléticas e específicas. E 

esta questão requer uma abordagem mais profunda, que oriente os gestores na escolha e 

adequação de metodologias para suas organizações. Propõe-se um estudo que avalie a 

utilização e justifique os fatores críticos da incorporação de metodologias, formais e 

informais, no setor, confrontando tais aspectos com estudos sobre o tema. As pesquisas 

devem avaliar não só metodologias de ação do desenvolvimento de SI, mas também as 

metodologias de entrada.  

Os conceitos aqui apresentados iluminam questões importantes, segundo a percepção dos 

atores pesquisados. No entanto, é importante conhecer o grau de penetração dos principais 

conceitos nas organizações médico-hospitalares, e verificar a existência de alguma relação 

entre as características do hospital e os conceitos utilizados. Para tanto, são propostas a 

seleção dos conceitos mais relevantes e a ampliação da amostra como sugestão de pesquisa. 

A coexistência de estruturas e processos de TI sofisticados com componentes precários de 

planejamento e suas potenciais conseqüências é uma hipótese levantada nesta pesquisa e 

sugerida como um assunto que merece explanação.  

O mercado fornecedor de soluções de SIH é um fator que parece influenciar fortemente o 

setor. Um estudo descritivo sobre o mercado pode dimensionar melhor o problema e 

orientar a busca de soluções. Da mesma forma, o desenvolvimento do quadro teórico dos 

fornecedores sobre o alinhamento da TI é uma ferramenta importante para o entendimento 

do fenômeno.  

As disfunções da integração funcional da TI requerem uma teorização mais específica. O 

desenvolvimento de um modelo teórico reduzido pode viabilizar a mensuração e a 

explanação das disfunções em amostras ampliadas. Neste mesmo sentido, ressalta-se a 

importância de estudos sobre a influência dos aspectos socioculturais dos atores 

diretamente envolvidos na prática clínica. 
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6.3 Limitações 

Existem dois tipos de limitações neste estudo. Primeiro as limitações teóricas no contexto 

do alinhamento estratégico da TI. O modelo teórico de HENDERSSON e 

VENKATRAMAN propõe como processos fundamentais do alinhamento a integração e o 

ajuste. A teorização e o modelo apresentados nesta tese não ressaltam o ajuste estratégico. 

Tal fato justifica-se pela pouca relevância dispensada pelos atores ao assunto e pela 

estratégia de pesquisa. A metodologia preconiza que o pesquisador deve voltar a campo 

caso identifique a falta de uma categoria na articulação plausível do fenômeno. E este não 

foi o caso. Os poucos elementos de ajuste evidenciados foram suficientes para compor um 

quadro teórico. No entanto, este processo deve ser melhor entendido, conforme foi 

recomendado.  

A amostragem teórica visou a identificação da orientação principal do alinhamento, 

integração funcional ou estratégica. Para tanto, os atores entrevistados deveriam estar em 

uma posição compatível com o objetivo. Todavia, supõe-se que a categoria central 

evidenciada seja fortemente influenciada pelos usuários dos SI. Ou seja, os conceitos sobre 

a categoria central expressam a percepção de gerentes e não de usuários. O objetivo do 

estudo era obter a visão dos gestores. No entanto, estudos de casos que incluem a visão dos 

usuários sobre o desenvolvimento de SI, no setor, foram consultados em busca de conceitos 

discrepantes, o que não foi verificado (SOUZA, 2000; MIRANDA, 1992; 

MURAHOVSCHI, 2000). Contudo, reafirmamos que os conceitos representam a visão dos 

gestores. A congruência entre o modelo teórico dos gestores e o modelo teórico dos 

usuários constitui uma nova pesquisa que este estudo pode subsidiar.   

O quadro teórico resultante não é um modelo a ser seguido, apenas um modelo para 

subsidiar a reflexão sobre o assunto. Os conceitos apresentados não devem ser entendidos a 

partir do contexto em que foram apresentados na descrição operacional das categorias. Mas 

de uma forma mais ampla, como uma dimensão de um fato que pode ser explorada. As 

relações de causa e efeito articuladas na elaboração da teoria devem ser entendidas como 

relacionamentos plausíveis, interpretados a partir dos dados e da experiência do 

pesquisador. E não a descrição de uma realidade que possa ser transplantada para qualquer 
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hospital, inclusive os hospitais nos quais os atores trabalham. A realidade constituída pelas 

categorias principais só é aplicável aos atores entrevistados. A descrição do fenômeno para 

grupos estratégicos de hospitais requer a simplificação do modelo e a ampliação da 

amostra. 
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ABSTRACT 

The proper Strategic Alignment represents a key factor within the Information Technology 

(IT) value adding, therefore this matter stands for a large amount of research in the 

Information System (IS) discipline. Due to the rapid IT development and the highly 

competitive environment, the comprehensive understanding of the IT Strategic Alignment 

structure and its key mechanisms has became a significant challenger. The main objective 

of this study is to create theoretical framework regarding the IT Strategic Alignment within 

hospitals, contemplating the vision of the actors from this organizations. The research, with 

eighteen (18) superintendents, managers and area coordinator from five (5) hospitals, was 

based on the grounded theory methodology. The emerging framework suggests the IT 

functional integration throughout the implementation of hospital information systems (HIS) 

and the strong influence of the sociocultural aspects. It supports to understanding the main 

factors relating to a particular hospital, and the proposition of the critical elements leading 

to find a customized Strategic Alignment. The articulation of the framework´s concepts 

suggests that the sophistication of the appropriated planning and implementation process, 

play an important rule to reducing the adversities created by the particularities the IT 

Strategic Alignment with hospitals. 

Keywords: Information Technology, Strategic Alignment, Information Systems, Hospital 

Information Systems, Health Information Systems, Health Management; Strategic Planning 

for Systems Information, Hospital Administration, Qualitative Research Methodology; 

Grounded Theory. 
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ANEXO I – Exemplo de transcrição de entrevista 

Bióloga, sempre atuou na área de administração de serviços de saúde ou de serviços de 

informação em saúde. Participa de projetos de TI na Organização há 16 anos, sendo nos 

últimos 3 anos coordenadora em uma unidade de internação domiciliar. Costuma fazer 

parte do grupo de usuários responsável pela especificação, homologação e implantação de 

SI nos serviços em que trabalha, em razão da experiência que acumulou na área de TI em 

suas participações anteriores em projetos. A Organização em que trabalha atendeu 100% 

das questões que especificavam a amostragem teórica, ou seja, desenvolveram iniciativas 

estratégicas por meio da TI, oferecendo aos clientes externos e internos novos serviços e 

outros que visam alinhar continuamente a TI aos objetivos e estratégias da Organização. 

A Organização em que trabalha é pública, possui cinco serviços hospitalares, gasta 

anualmente 3% do orçamento em TI, possui mais de 1.200 estações de trabalho, 65 

servidores em sua rede corporativa e uma razão de três funcionários por estação. Além de 

oferecer assistência médico-hospitalar, a Organização também é responsável pela política 

de prevenção e controle de um tipo de agravo à saúde em nível nacional. 

“Iniciei minha experiência na Organização, participando de um projeto de SI em saúde de 

prevenção e controle e não no Sistema de Informação hospitalar. Nós desenvolvíamos o SI 

e, no início, pensávamos em comprar um programa americano e traduzir. Quando 

estávamos quase comprando, o programa americano foi vendido e nós precisaríamos 

começar tudo de novo, então, desistimos. O Diretor do hospital resolveu desenvolver 

internamente o programa. Nessa época participei de um grupo que fornecia as informações 

para aqueles que estavam desenvolvendo o trabalho. Nós contratamos uma firma para 

desenvolver o programa. Eu cheguei a trabalhar com o programa, mas ainda precisava 

ajustar muita coisa. Nosso grupo era muito perfeccionista, queria que tudo saísse perfeito. 

Isso atrapalhava muito, pois nunca conseguíamos chegar ao desenho final do projeto. Por 

exemplo, entrou um técnico no meio do projeto e ficou querendo viabilizar todas as 

profissões que o Ministério do Trabalho utiliza, mas os meninos de campo não sabiam 

trabalhar com aquilo. É uma lista enorme, foi uma catástrofe! Outra coisa também foi que 

usávamos os bairros principais da cidade e não detalhes das ruas e ele queria a 
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especificação detalhada dos logradouros para mapear melhor a cidade. Eram coisas assim 

que dificultavam o processo. O programa já estava desenvolvido, mas sempre desejavam 

introduzir alguma coisa e acabávamos voltando para trás, retrocedendo. Eu fiquei muitos 

anos trabalhando com isso e a gente ainda estava com o programa meio capenga. Foi uma 

experiência muito complicada. O programa anterior era mais simples, conseguíamos as 

informações facilmente. Já esse era muito detalhado, mais complexo, foi mais difícil. No 

anterior, durante a definição do programa, preocupamo-nos com os serviços de campo.  

Paralelamente, também desenvolvemos outro sistema de informação, programa de 

abrangência nacional que está em uso até hoje, mas, como todo programa grande, está 

sempre precisando de ajustes. 

Quando cheguei ao Serviço de Internação Domiciliar, fazíamos os serviços de informações 

na base das planilhas e era muito complicado. O Diretor anterior já estava desenvolvendo o 

nosso projeto de TI quando cheguei, portanto, não participei das definições iniciais. Mas 

agora tenho participado com o pessoal das definições e na evolução do sistema e temos um 

programa que nos satisfaz bastante. Claro que, de vez em quando, temos de fazer alguns 

ajustes, principalmente quando se mexe em alguma coisa, pois nosso programa é integrado 

ao sistema de informação geral dos hospitais. Recebemos as informações do registro geral. 

É um programa que atende muito bem ao que tenho que fazer. Não é uma coisa muito 

complicada, mas ainda utilizo muito minha experiência para organizar os serviços, 

principalmente a distribuição deles.  Tentamos fazer com que o sistema distribuísse os 

serviços automaticamente, mas não conseguimos chegar a um resultado bom. Entretanto, 

estamos evoluindo. Por exemplo, conseguimos introduzir indicadores de qualidade e 

implantaremos a prescrição eletrônica para a visita domiciliar. Sou uma das pessoas 

responsáveis pelo relacionamento com a área de TI; temos outras pessoas porque não pode 

ficar na mão de um só. 

Quando estava alocada no desenvolvimento do SI para serviços de prevenção e controle, 

estava mais voltada para sistemas, apesar de também dirigir um grupo responsável pela 

utilização do sistema em campo. Isso foi muito bom para auxiliar o sistema, pois tinha a 

experiência de quais eram as dificuldades, o que a gente enfrentava na utilização do sistema 
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em campo etc. Por exemplo, fui contra a introdução da codificação de profissões, pois sabia 

que esse dado não estava disponível nos registros dos pacientes. Quando atuei em outra 

instituição na definição de SI em saúde, trabalhei com um analista que era fantástico, tinha 

muita facilidade de dizer o que eu queria e de colocar no papel, mas tinha muita dificuldade 

de impor na instituição que tinha de ser aquilo. Parece que, quando trabalhamos com 

pessoal terceirizado, empresa de fora, a coisa é mais difícil. Não sei como em experiências 

anteriores, com ....... e ....... deu certo. Aqui tivemos problemas com a firma contratada para 

desenvolver nossos sistemas de informação em saúde; desenvolvemos uma solução fora da 

realidade. A gente vive querendo o melhor e acaba desenvolvendo soluções fora de nossa 

realidade. 

Na implantação do sistema atual, tivemos muita resistência à máquina, tivemos que 

preparar nossos médicos para utilizar a prescrição eletrônica. Foi um problema; assim de ter 

que ensinar até como se pegava o mouse, foi uma coisa, assim, inacreditável! E são 

médicos jovens! Depois foi incorporado, mas precisou de muito treinamento. Passamos um 

mês convidando os profissionais para participarem do treinamento, pois a gente sabe que 

eles têm outros empregos. Mas aí a adesão foi muito pequena e tivemos que “bater o 

martelo”. Soltamos um ofício estabelecendo que a partir de tal data ia ser obrigatório e 

agora os profissionais estão procurando mais. Entretanto, ainda com um pouco de 

dificuldade. Mas depois de incorporado, fica mais tranqüilo. Uma coisa que acho 

importante, quando estamos desenvolvendo um programa, ou melhor, quando vocês 

(analistas) estão desenvolvendo, é que a gente mesmo trabalhe com o programa em campo, 

porque o que eu vejo, às vezes, é que o programa é tão complexo que talvez quem 

especificou nunca foi a campo para tentar atender o paciente, atender a criança chorando 

com familiares chorando ao lado e ainda preencher aquele “troço” todo. Eu tenho muito 

medo disso. O analista precisa saber como vou fazer as coisas, não só o que eu quero, não 

só o relatório que quero, mas qual será minha dificuldade, o que isso vai impor à equipe, 

quem é que vai trabalhar nisso, se vai haver gente suficiente etc. Eu acho isso fundamental 

em um programa! Porque chegar com um programa prontinho e dizer que agora você tem 

que fazer isso é uma catástrofe! Eu tenho que ter o caminho das pedras, saber como isso vai 

ser viabilizado. Quem for preencher isso estará na casa do paciente. E, quando chegar aqui, 
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quem vai botar isso na máquina? E é necessário ter conhecimento também para não colocar 

“besteira”. O caminho, a funcionalidade, não é só você elaborar no papel e fazer o 

programa, precisa ser viável também. Muitas vezes fica lindo e maravilhoso, mas é no 

campo que precisa dar resultados, dar certo. Já trabalhei em um programa no qual, durante 

o atendimento, tínhamos que preencher uma ficha com treze páginas. Ou seja, tínhamos que 

examinar o paciente, fazer o exame e ainda preencher treze páginas! Eu fiquei boquiaberta! 

Como pode ser isso?! Aí me disseram para não me preocupar, pois não era necessário 

preencher nada, só o cabeçalho e o final que é o resultado. Passaram-se 2 anos e aquilo tudo 

foi para o lixo. Começamos um novo sistema. E outra coisa, nós temos que começar pelo 

relatório, hoje eu tenho certeza disso. Primeiro, o que você quer para depois pensar em 

como vai ser a ficha. Após a experiência da ficha de treze páginas, eu fiz o oposto. 

Definimos um sistema só com os dados que eram preenchidos, mas ficou muito pobre. 

Tínhamos muitos números, mas ficou muito pobre. Fiquei tão angustiada com aquela coisa 

que ninguém fazia porque era impossível! Ou atendíamos um grande número de pacientes 

ou preenchíamos a ficha inteira. Ou atendíamos um número médio de pacientes e 

preenchíamos uma ficha razoável. O inverso também é um perigo, pois eu fiz uma ficha 

muita concisa. Não adianta definir campos que não vamos conseguir preencher. Hoje, 

depois dessa experiência, acho que o usuário tem que ter muita cautela e experiência, tem 

que fazer muito relatório, trabalhar com a informação antes de definir os dados do sistema... 

Foi o que aconteceu na definição do sistema atual; nós já tínhamos experiência de fazer 

aquilo e sabíamos o que precisávamos, mas ainda temos papel... 

Só estamos trabalhando no Planejamento Estratégico nos últimos 10 anos. Antes não sei 

como era. Hoje o Planejamento é bastante participativo e abrange desde os serviços até a 

Direção Geral. E a Informática está sempre junto com gente. Participa um representante de 

cada área, e a TI tem seu representante no Planejamento. Nosso pessoal de Planejamento 

tem formação em Administração e um conhecimento muito bom de TI. E também possui 

um bom conhecimento da “vida do hospital”, de como ele funciona. Nos últimos anos, a TI 

tem sido considerada na elaboração da estratégia do hospital. Por muito tempo não foi 

considerada, mas agora é. Inclusive, porque ultimamente estamos sempre preocupados com 

os indicadores de qualidade e produtividade. Na estratégia, temos que apresentá-los e, sem 
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a computação, não conseguimos. Então, agora estamos muito ligados para trabalhar os 

indicadores de qualidade e produtividade. 

Sem dúvida alguma, a Organização destaca-se entre seus concorrentes no uso da TI. Sem a 

informação, nós estaríamos ainda em um estágio bem atrasado. O uso da TI na Organização 

é deliberadamente concebido como estratégico. 

Existe uma política tecnológica para toda a Organização. Inclusive, muitas vezes, quando 

precisamos de alguma coisa, a coordenação de TI coloca que precisamos analisar as 

necessidades dentro do contexto de todas as necessidades da Organização. Quando temos 

necessidade de algo, passamos para os representantes da TI de nossa unidade, e eles 

analisam dentro do contexto de prioridades da Instituição e dentro do planejamento da TI. 

E, às vezes, a gente quer uma determinada coisa, e o pessoal da TI diz que isso já está feito 

dentro desse modelo e propõe que façamos uma coisa única para a Instituição inteira, 

porque é muito importante utilizar a solução em conjunto. A política começou meio 

timidamente e está cada vez melhor. Nos últimos 5 anos cresceu muito. Antes tínhamos 

uma política, mas ela foi melhorando a cada dia, foi se fazendo mais necessária. Quando 

vou até a TI, levo uma necessidade que senti aqui, mas quem me dá uma resposta 

tecnológica são eles. Às vezes até sou surpreendida. Puxa, a gente vai poder fazer assim! 

Por exemplo, eu levo uma coisa pensando na minha necessidade, e, quando chego lá, eles já 

pensaram e estão fazendo para a Instituição inteira para ficar padronizado, para ficar todo 

mundo fazendo a mesma coisa. Eles é que trazem as respostas. Gosto muito de trabalhar 

com o pessoal da TI, porque “sacam” rápido o que você precisa e sempre apresentam uma 

idéia muito melhor do aquilo que você inicialmente pediu. O cliente fica muito satisfeito 

porque eles vão sempre além daquilo que você espera.  

Atualmente, temos pessoal terceirizado na área de TI, mas não temos problemas. Nossa 

experiência anterior não foi boa, pois na época não tínhamos uma liderança interna capaz 

de gerenciar o processo de desenvolvimento. Hoje as pessoas que trabalham internamente 

na TI têm um envolvimento com o serviço e conseguem gerenciar o desenvolvimento 

terceirizado. Quando o gerenciamento fica a cargo da empresa terceirizada, é complicado; 

hoje temos o respaldo de pessoas da Instituição para lidar com os terceirizados.  
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O hospital está à frente de seus concorrentes diretos. Talvez alguns hospitais privados 

tenham soluções de TI tão boas quanto as nossas ou melhores, mas, na área pública, tenho 

certeza de que estamos à frente. Também pode ser que hospitais menos complexos tenham 

sistemas iguais, mas temos que considerar que estamos distribuídos em 18 endereços 

diferentes e nosso sistema é integrado. Em nossa abrangência geográfica, tenho certeza de 

que estamos à frente. 

Também acho que estamos à frente na disponibilidade e qualidade das informações. E as 

informações que temos são “muito vivas”, porque elas entram no dia-a-dia. Não é uma 

coisa que a gente faz a posteriori; todo nosso trabalho é realizado com base no cadastro 

geral dos pacientes. A informação tem que ser boa, pois vamos usá-la logo.   

A Organização conseguiu integrar a TI com seus objetivos organizacionais e estratégicos. 

Uma coisa muito importante para o alinhamento foi ter uma Direção que tivesse a visão de 

que isso era muito importante e que, sem a TI, nós não iríamos caminhar. Foi uma decisão 

de cúpula mesmo, porque, se não vier de lá, não há quem faça. E depois o grupo que está na 

TI tem uma certa... não é autoridade, não, mas tem uma certa “penetração” com todo 

mundo. Há um boom da necessidade da TI em todos os setores. Então, todo mundo está 

querendo, a Diretoria viu que era importante ter, e já havia uma demanda reprimida. Por 

isso a área de TI aumentou muito. Mas teve de ser uma decisão de cima. Enquanto não 

acontecesse essa decisão, não adiantava a gente reclamar e pedir. 

Acho que o fator que mais prejudica a integração da TI ainda é a falta de recurso. A gente 

quer muita coisa e ainda esbarra na falta de recurso, a TI não tem pessoal suficiente e temos 

que esperar para ter nossas solicitações atendidas. A aceitação da TI é uma coisa já 

ultrapassada, que todo mundo aceita e quer. 

O alinhamento da TI em nosso hospital pode ser verificado diretamente por nossa agilidade 

no atendimento. Esse é um fator marcante. Outra evidência do alinhamento são os 

indicadores de gestão que utilizamos. Trabalhamos com metas para qualidade e 

produtividade, e é pela TI que conseguimos avaliar os indicadores e fazer os 

melhoramentos necessários no processo. Acompanho todos os indicadores de meus 

processos e estou sempre buscando melhorar. Quando detecto qualquer problema, posso 
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buscar as possíveis causas e solucioná-las e, se não fosse a TI, não conseguiria fazer isso 

com tanta agilidade e de forma permanente. Com a TI conseguimos ver não só se as coisas 

não vão bem, mas também por que não vão. 

A TI permitiu triplicar o número de visitas domiciliares mensais, pois tenho total 

flexibilidade para alocar e realocar os recursos utilizados nas visitas.  

Na minha opinião, sem a TI, não conseguiríamos alcançar as vantagens que temos hoje. Por 

exemplo, a TI permitiu que conhecêssemos o tempo médio que o paciente esperava por 

uma cirurgia. Para diminuir esse tempo, foi necessário mexer em tudo no hospital, desde a 

quantidade de roupa até a carga horária dos médicos. Graças à TI, pudemos fazer essas 

análises de melhoramento. Isso, do ponto de vista competitivo, é sem dúvida uma 

vantagem.    

A organização é muito vaidosa. 

A introdução de tecnologia gerencial/organizacional influenciou muito a Instituição, e a TI 

teve que caminhar junto para atender isso daí. A habilidade gerencial preocupa a Instituição 

porque na área de serviços médico-hospitalares, de modo geral, os gerentes nunca têm 

habilidades gerenciais. Isso tem sido uma preocupação bastante grande. 

Hoje a Instituição tem tido mudanças grandes, de conceito mesmo. 

A Instituição foi buscar uma liderança na área de TI. Para a Instituição, isso era 

fundamental. 

Agora, com a entrada do sistema de informação hospitalar gráfico, a Instituição está muito 

preocupada com a plataforma computacional. Outro ponto que sempre preocupa é a 

quantidade de equipamento necessária para implantar novos sistemas. 

Os projetos são priorizados adequadamente. Nem sempre priorizam o meu, mas sempre 

justificam por que não podem me atender no momento. Na maioria das vezes, consigo 

notar que os projetos que estão na frente do meu realmente são prioritários. 
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No início pode ser que a TI não conhecesse, mas agora já conhece o negócio do hospital. 

Por isso, acho importante uma gerência de TI permanecer bastante tempo para solidificar o 

conhecimento da Instituição.  

Não temos um sistema de avaliação que considere o comportamento no uso da TI, mas hoje 

o posicionamento contrário à TI na Instituição depõe contra o funcionário. Já passamos da 

fase em que alguém que fosse contrário podia andar por aí falando que não ia usar ou que 

era contra. Hoje se alguém acha isso não fala. 
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ANEXO II – Quadro Teórico e Sensitivo 

O que falam quando 
descrevem a ligação 
entre TI e os objetivos 
organizacionais e 
estratégicos no Hospital? 

O que os atores estão 
fazendo? 
 

O que pensam? (assuntos , problemas e conceitos) Qual o principal 
problema ou 
oportunidade ou 
preocupação? 

Lição aprendida 

! A TI tem força 
própria, impõe seus 
próprios desafios e 
cresceu apoiada em 
seus próprios 
sucessos. 

! Apesar da falta de 
apoio, a TI atende 
aos objetivos do 
Hospital. Os projetos 
são planejados e 
controlados por 
processo, e o 
portfólio contém 
desde soluções 
operacionais até as 
estratégicas e 
altamente 
inovadoras. A 
centralização das 
áreas de TI do 
Hospital ocorreu 
para otimizar 
recursos.  

! Enquanto 
aguardam que a 
Instituição tenha 
uma visão mais 
estratégica para a 
TI, continuam a 
desenvolver 
soluções 
inovadoras e 
otimização dos 
sistemas 
existentes. 

! Está à frente dos concorrentes junto com mais um ou dois. 
! O redirecionamento, a reestruturação ou a reorganização do 

hospital requerem o alinhamento estratégico da TI. 
! O foco institucional é essencial na obtenção da melhoria dos 

processos do hospital. 
! A TI possui uma visão privilegiada dos processos e propõe 

melhorias. 
! A TI conhece muito bem o negócio e,  na ausência de 

imposições estratégicas, costumar atuar onde vão errar menos e 
ganhar mais. 

! A habilidade de explicitar necessidades de informação requer 
uma curva de aprendizagem e o hospital já avançoou na curva. 

! A TI permite que o hospital lide com sua complexidade com 
qualidade. 

! A TI favoreceu a construção da imagem e reputação do Hospital 
mesmo não sendo uma estratégia da alta direção. 

! A TI goza de imagem, reputação, credibilidade e 
reconhecimento da comunidade (interna e externa) e usa isso 
para ousar tecnologicamente. 

! A gestão de parcerias dá excelentes resultados e permite que a 
TI centre seus esforços no que é transversal ao Hospital. 

! O mercado fornecedor de soluções é deficiente. 
! O modelo de negócio está mudando. 
! Os analistas de negócio são a peça fundamental no sucesso da 

integração da TI. Conhecimento do negócio e o baixo turnover 
de funcionários são elementos-chave. 

! Os médicos mais novos aceitam melhor a tecnologia, mas são 
piores ao lidar com a informação. 

! Com a tendência de adoção de serviços baseados em TI, ela 
passa a configurar um elemento básico. 

! Manter a 
reconhecimento e 
a imagem da TI 
através de seus 
projetos. 

! O usuário é 
uma 
referência 
importante  
mas o foco da 
TI deve ser a 
Instituição. 

! O 
planejamento 
de TI precisa 
de 
convenciment
o político, de 
“amarrações” 
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O que falam quando 
descrevem a ligação 
entre TI e os objetivos 
organizacionais e 
estratégicos no Hospital? 

O que os atores estão 
fazendo? 
 

O que pensam? (assuntos , problemas e conceitos) Qual o principal 
problema ou 
oportunidade ou 
preocupação? 

Lição aprendida 

! Existe uma política de TI tácita. 
! Os serviços do hospital e a satisfação do usuário indicam se a TI 

está alinhada. 
! O CIO deve existir e ser independente do CEO, pois seus 

objetivos estratégicos se desenvolvem em planos diferentes. 
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ANEXO IV – Validação dos Conceitos 

As listas  abaixo apresentam um amplo conjunto de conceitos levantados na literatura sobre 

alinhamento estratégico e impactos da TI. Junto a cada conceito apresenta-se sua 

manifestação na pesquisa. O conceito é classificado como presente, quando: o pesquisador 

considera que a proposição contém elementos conceituais compatíveis com os utilizados na 

conceituação do modelo teórico; é possível articular a questão através das categorias, 

propriedades e dimensões do modelo paradigmático; ou os elementos principais da 

proposição foram articulados no discurso de algum ator. É importante observar que 

nenhuma das fontes utilizadas na elaboração das proposições apresentadas aborda o 

fenômeno no ambiente hospitalar. No caso dos catalisadores o conceito foi considerado 

como presente mesmo quando apresentado como uma dificuldade, ou seja, no caso da 

ausência do facilitador o conceito pode ser considerado um inibidor. (BROADBENT e 

WEILL, 1993;  KING e TEO, 1996;  MIRANI e LEDERER, 1998;  FEENY e 

WILLCOCKS, 1998;  BRUCE, 1998;  LUFTMAN e BRIER, 1999;  LEDERER e SETHI, 

1996) 

I) Condição Causal ou Conseqüências do Alinhamento 
Estratégico da TI Presente/Ausente 

1. Adoção de um novo planejamento estratégico - Presente 

2. Aproveitar economia de escala - Ausente 

3. Aumentar a competitividade ou criar uma vantagem 
estratégica  

- Presente 

4. Aumentar a disponibilidade de informações - Presente 

5. Aumentar a flexibilidade da informação (Permitir 
consultas em diversos formatos e níveis de agregação 
dos dados) 

- Presente 

6. Aumentar a participação no mercado - Presente 

7. Aumentar a produtividade ou a eficiência do Hospital - Presente 

8. Aumentar a segurança das informações - Presente 
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9. Crescimento econômico favorável - Ausente 

10. Crescimento favorável do mercado - Ausente 

11. Reduzir os desperdícios de recursos - Presente 

12. Evitar a contratação ou necessidade de redução de mão-
de-obra   

- Presente 

13. Expansão dos negócios do Hospital (novas unidades) - Presente 

14. Falta de integração entre os sistemas disponíveis - Presente 

15. Incompatibilidade entre os sistemas ou software - Presente 

16. Insatisfação ou pressão dos clientes externos ou internos - Ausente 

17. Introdução de tecnologia administrativa e/ou 
organizacional (por exemplo: reengenharia de processos, 
TQM e outros) 

- Presente 

18. Introdução de um novo sistema de controle ou de 
incentivo no Hospital 

- Ausente 

19. Surgimento de uma forma inovadora de uso da TI no 
setor 

- Presente 

20. Introdução ou melhoria de produtos ou serviços 
oferecidos pelo Hospital 

- Presente 

21. Limitação da capacidade computacional disponível 
(necessidade de aumentar o volume de informações ou 
de usuários de sistemas) 

- Presente 

22. Melhorar a capacidade de comunicação - Presente 

23. Melhorar a precisão e a confiança nas informações - Presente 

24. Melhorar o relacionamento com os clientes (médico, 
paciente, financiador) 

- Presente 

25. Melhorar ou manter a imagem e a reputação do Hospital - Presente 

26. Mudança na cultura dominante - Presente 

27. Mudança na liderança ou estrutura organizacional - Presente 
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28. Mudança no estilo de gestão ou na forma de conduzir os 
negócios 

- Presente 

29. Mudanças favoráveis no mercado de serviços 
hospitalares 

- Ausente 

30. Mudanças regulatórias no setor - Ausente 

31. Necessidade competitiva (resposta a um ataque à posição 
competitiva do Hospital no mercado) 

- Ausente 

32. Necessidade de aderência aos padrões impostos pelos 
financiadores/clientes/agências regulatórias. 

- Ausente 

33. Necessidade de equiparação com os concorrentes. - Presente 

34. Necessidade de informações gerenciais - Presente 

35. Necessidade de informações para o controle operacional - Presente 

36. Necessidade de interligar-se com outras organizações - Ausente 

37. Necessidade de redução de custos - Presente 

38. Obsolescência dos equipamentos e software  - Presente 

39. Performance declinante do Hospital - Ausente 

40. Permitir que o Hospital responda mais rápido às 
mudanças externas  e internas 

- Ausente 

41. Problemas relacionados com a qualidade das 
informações fornecidas pelos sistemas implantados 

- Presente 

42. Redução do tempo das transações e/ou etapas de 
processos 

- Presente 

43. Redução dos gastos com TI - Presente 

44. Reduzir a quantidade de alterações nos sistemas 
implantados. Ou diminuir o tempo necessário para 
introduzir as alterações. 

- Presente 

45. Reduzir o prazo de desenvolvimento de 
sistemas/aplicações 

- Presente 
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II) Catalisadores do Alinhamento Estratégico da TI Presente/Ausente 

1. Abertura para explorar novas idéias - Ausente 

2. Administração e controle rígidos do projeto de TI - Ausente 

3. Análise e projeto de sistemas - Ausente 

4. Apoio da alta direção - Presente 

5. Arranjo organizacional adequado às estratégias e 
necessidades organizacionais propostas pelo projeto de 
TI 

- Presente 

6. Baixa rotatividade na equipe de projeto TI - Presente 

7. Capacidade comprovada da área de TI em colocar os 
sistemas em funcionamento de acordo com as metas e 
prazos estabelecidos 

- Presente 

8. Conhecimento adequado sobre ativos informacionais 
disponíveis e oportunidades a serem exploradas 

- Presente 

9. Conhecimento que o gestor da TI possui do negócio - Presente 

10. Conscientização e consenso da média gerência sobre o 
projeto de TI 

- Presente 

11. Conscientização e consenso da alta direção/gerência 
sobre o projeto de TI 

- Presente 

12. Controle de qualidade do processo de especificação de 
sistemas 

- Ausente 

13. Disponibilidade de hardware adequado - Presente 

14. Disponibilidade de software adequado - Presente 

15. Documentação de sistemas e software - Ausente 

16. Documentação dos equipamentos - Ausente 

17. Envolvimento da alta direção nos projetos de TI - Presente 

18. Envolvimento do gestor da TI no desenvolvimento da 
estratégia do Hospital 

- Presente 
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19. Equilibrar metas de longo e curto prazo nos projetos de 
TI 

- Ausente 

20. Execução de verificação e teste nos sistemas - Presente 

21. Experiência que o Hospital possui no uso da TI - Presente 

22. Facilitação e monitoramento adequados dos contratos 
utilizados para o fornecimento de serviços, software e 
outros, envolvidos no projeto de TI (gestão adequada dos 
fornecedores de serviços utilizados no projeto) 

- Presente 

23. Forte liderança do gestor da TI - Presente 

24. Importância percebida do valor estratégico da TI - Presente 

25. Mecanismos de responsabilização conjunta das áreas de 
TI e de “negócio” (outras áreas envolvidas) pelo 
andamento dos projetos de TI 

- Ausente 

26. Mínimo de alterações possíveis das especificações 
durante o desenvolvimento 

- Presente 

27. Parceria e relacionamento contínuo entre a área de TI e 
as gerências das unidades 

- Presente 

28. Participação das pessoas certas nas equipes de projeto de 
TI 

- Presente 

29. Performance dos equipamentos - Presente 

30. Precisão na definição das necessidades e objetivos que os 
sistemas irão atender 

- Presente 

31. Priorização adequada dos projetos de TI - Presente 

32. Processo de desenvolvimento de sistemas adequado - Ausente 

33. Processo de planejamento dos sistemas - Presente 

34. Processo de tomada de decisão apropriado às mudanças 
proposta pelo projeto de TI 

- Presente 

35. Qualidade da equipe de TI (Habilidade e capacidade da 
equipe de TI) 

- Presente 
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36. Qualidade dos fornecedores de serviços utilizadas no 
projeto.  

- Presente 

37. Quantificação precisa dos custos e benefícios envolvidos - Ausente 

38. Redesenho de processos - Presente 

39. Treinamento dos usuários - Presente 

40. Uso de comitê diretivo de alto nível - Presente 

41. Uso de consultores externos - Ausente 

42. Uso de pacote de software (soluções integradas adquirida 
de um fornecedor) 

- Presente 

 

III) Inibidores do Alinhamento Estratégico Presente/Ausente 

1. Benefícios questionáveis dos projetos de TI - Presente 

2. Conflitos interdepartamentais - Presente 

3. Dificuldade de identificação das oportunidades de uso da 
TI 

- Ausente 

4. Fatores econômicos - Ausente 

5. Dificuldade de integração com a plataforma atual de 
hardware e software 

- Presente 

6. Reação negativa do staff frente ao projeto de TI - Presente 

7. Receio de surgimento de uma tecnologia melhor no 
futuro 

- Ausente 

8. Restrições impostas pelo Conselho - Ausente 
 

IV) Atividades Críticas da Gestão do Alinhamento 
Estratégico 

Presente/Ausente 

1. Definir e comunicar as orientações estratégicas de 
negócio e objetivos clínicos de forma clara e consistente.

- Presente 
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2. Ditar o tom para um relacionamento forte entre as 
gerências das unidades administrativas e clínicas e de TI; 
encorajar a colaboração freqüente entre as atividades 
estratégicas e táticas. 

- Presente 

3. Avaliar o status, progresso, eficiência e efetividade da 
função TI; responsabilizar as gerências das unidades 
administrativas/clínicas e de TI conjuntamente. 

- Ausente 

4. Desenvolver um sólido conhecimento do papel e do 
valor da TI; encorajar os gerentes de negócios a fazer o 
mesmo. 

- Presente 

5. Ditar o tom da perspectiva de investimento da empresa; 
Gerir os investimento em TI como um portfolio. 

- Ausente 

6. Difundir a cultura do uso de patrocinadores ou de 
business case para os investimentos de TI mais 
importantes. 

- Presente 

7. Colaborar no desenvolvimento de processos que 
garantam o planejamento colaborativo: formal e 
informal, estratégico e tático. 

- Presente 

8. Adotar um papel pró-ativo auxiliando a área de TI no 
entendimento das necessidades, restrições e prioridades 
do negócio. 

- Ausente 

9. Convidar a gerência de TI para participar regularmente 
do planejamento de negócios. 

- Presente 

10. Adotar uma postura pró-ativa e aberta no aprendizado de 
como a TI pode beneficiar os negócios do Hospital. 

- Presente 

11. Entender os direcionadores de custos da TI e a relação 
custo/benefício com que a TI contribui na estratégia de 
negócio. 

- Ausente 

12. Colaborar no desenvolvimento de análises custo-
benefício dos investimentos propostos. 

- Presente 

13. Colaborar na determinação de como os investimentos em 
TI/portfolios podem ser priorizados, ser ativo na 
indicação dos negócio prioritários quanto ao 
investimento em TI. 

- Presente 
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14. Adotar uma postura pró-ativa na 
educação/desenvolvimento do conhecimento das 
gerência de negócio e da alta direção sobre: o papel da 
TI, o valor que a TI pode agregar aos negócios e;  os 
custos da TI. Abordar os temas tecnológicos sob a 
perspectiva do usuário e do negócio. 

- Presente 

15. Ajudar as linhas de negócio e as divisões na integração 
de suas prioridades e estratégias. 

- Presente 

16. Conhecer profundamente as necessidades das unidades 
de negócio e propor a melhor solução tecnológica 
possível. 

- Presente 

17. Desenvolver uma ambiente favorável a mudança;
flexível e responsivo. 

- Presente 

18. Demostrar que o alinhamento da TI e a estratégia de 
negócio é um processo contínuo. 

- Presente 

19. Estruturar para a TI um tipo de organização, mecanismos 
avaliação de performance e sistemas de incentivo que 
considerem a importância da capacidade e habilidade de 
relacionamento. 

- Ausente 

20. Treinar o pessoal de TI para desenvolver a habilidade de 
relacionar-se adequadamente. 

- Presente 

21. Convidar as gerências de negócios para participar 
regularmente do planejamento de TI. 

- Ausente 

 

 

V) Atitudes Orgamizacionais Presente/Ausente 

1. A alta gerência avalia como a TI que dispõe ajuda ou 
inibe a estratégia e as necessidades organizacionais do 
Hospital. 

- Presente 

2. A alta gerência têm interesse ativo em definir novos 
projetos. 

- Presente 

3. A arquitetura computacional está dirigida para propósitos 
comportamentais estabelecidos de modo claro. 

- Presente 
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4. A política de TI pode ser discutida abertamente no 
Hospital. 

- Presente 

5. A TI  é utilizada na obtenção de informações valiosas 
sobre a operação e o desempenho dos processos 
administrativos e interdepartamentais. 

- Presente 

6. A TI aumenta o valor de nossos produtos e serviços. - Presente 

7. Foi desenvolvida uma ampla estratégia de TI para o 
Hospital. 

- Presente 

8. Gerentes e funcionários de fora da área de TI podem 
entender os esforços desenvolvidos pelo Hospital no 
desenvolvimento de sua arquitetura computacional. 

- Presente 

9. Há uma pessoa ou equipe dedicada a investigar os novos 
recursos da TI. 

- Presente 

10. Nos últimos anos, o uso da TI mudou em resposta a 
modificações na estrutura, nos processos e na cultura 
organizacionais. 

- Presente 

11. Nossos funcionários são capazes de conectar-se uns com 
os outros e ás informações do Hospital facilmente e em 
todos os locais onde trabalham. 

- Presente 

12. O Hospital estabeleceu, documentou e divulgou os 
comportamentos que deseja estimular no uso da TI. 

- Presente 

13. O Hospital identifica com clareza os tipos de 
comportamento e cultura ligados à TI que deseja. 

- Presente 

14. O Hospital oferece treinamento para ajudar a 
desenvolver os comportamentos que deseja. 

- Presente 

15. O Hospital participa de associações ou consórcios para 
desenvolver soluções ou padrões de novas TI. 

- Ausente 

16. O Hospital possui um mecanismo de coordenação de 
atividades dos grupos que participam dos projetos de TI. 

- Presente 

17. O hospital recrutou e contratou funcionários, em parte, 
por causa das habilidades e capacidades exigidas pela 
estratégia e infra-estrutura de TI. 

- Presente 
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18. O hospital tem uma estratégia de negócio clara e 
consistente, e vem atingindo um consenso sobre o que 
torna sua atuação bem sucedida. 

- Presente 

19. O hospital tem uma visão bem fundamentada sobre que 
tipo de TI é a que mais provavelmente trará vantagem 
competitiva. 

- Presente 

20. O Hospital utiliza as TI adequadas; necessidades de 
informação e aplicações específicas são identificadas 
com clareza antes que novos investimentos em TI sejam 
feitos. 

- Presente 

21. Os funcionários são avaliados e recompensados, em 
parte, com base em seus comportamentos durante os 
projetos e uso da TI. 

- Ausente 

22. Os gerentes de negócio/unidades assumem papéis 
políticos para promover objetivos estratégicos. 

- Ausente 

23. Os gerentes de nível médio e alto, bem como a gerência 
de TI participam ativamente das sessões de 
desenvolvimento da estratégia do Hospital. 

- Presente 

24. Os sistemas de informação têm sidos avaliados de 
maneira sistemática e melhorados. 

- Presente 

25. Podem estimar o desempenho dos processos-chave do 
SI. 

- Ausente 

26. Processo críticos e altamente dependentes de informação 
foram aperfeiçoados ou passaram por redesenho antes do 
emprego da TI. 

- Presente 

27. Todos os funcionários têm fácil acesso a uma ampla 
variedade de informações externas e internas, 
devidamente colocadas em formatos inteligíveis e úteis. 

- Presente 

28. Usuários-chave são importantes para o projeto durante a 
especificação. 

- Presente 

29. O Hospital adota as TI relevantes no momento certo. - Presente 
 


