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RESUMO 

 

A tomada de decisão na gestão hospitalar é baseada em múltiplas informações que 

são produzidas tanto internamente, como externamente à instituição de saúde. Ela 

deve considerar indicadores internos relacionados a avaliação de qualidade, a 

responsabilidades intrínsecas a atividade em saúde e a sua missão e valores 

anunciados. Ao mesmo tempo, a tomada de decisão depende de orientações de 

órgãos externos, sejam eles acreditadores ou regulamentadores, e de dados 

epidemiológicos conjunturais onde o hospital está inserido. O objeto de estudo dessa 

pesquisa é a avaliação da maturidade institucional e a competência analítica dos 

gestores hospitalares como diferencial para a construção de modelos preditivos e 

evolução da instituição hospitalar. O objetivo geral dessa pesquisa é identificar a 

competência analítica dos gestores hospitalares participantes da pesquisa. E como 

objetivos específicos: evidenciar a maturidade do uso da inteligência de dados da 

instituição hospitalar; e verificar modelos preditivos advindos da competência analítica 

dos gestores. Ao propor o estudo da maturidade institucional e a competência analítica 

dos gestores hospitalares, por meio de entrevistas abertas com os principais gestores 

hospitalares, essa pesquisa assume a perspectiva de estudo qualitativo em saúde. 

Utilizou-se da entrevista aberta para a coleta de dados dos gestores de áreas 

hospitalares específicas, e o método de análise escolhido para a interpretação das 

entrevistas foi a Análise de Conteúdo. Os resultados dessa pesquisa foram 

apresentados em 4 subseções que associam a análise das entrevistas dos gestores 

com a sequência dos degraus de competência analítica descritos por Kugler. 

Constatou-se que os gestores estão em um grau de maturidade analítica 

correspondente ao segundo degrau dessa escala, ainda sem capacidade preditiva 

esperada para a gestão de instituições de saúde. 

 

 

Palavras-chave: Competência analítica; Gestão hospitalar; Inteligência de negócios; 

sistemas preditivos. 

 



ABSTRACT 

 

Decision-making in hospital management is based on multiple information that is 

produced both internally and externally to the health institution. It must consider 

internal indicators related to quality assessment, responsibilities intrinsic to health 

activity and its mission and values. At the same time, decision-making depends on 

guidance from external bodies, whether they are accreditors or regulators, and on 

conjunctural epidemiological data where the hospital is located. The object of study of 

this research is the evaluation of institutional maturity and the analytical competence 

of hospital managers as a differential for the construction of predictive models and 

evolution of the hospital institution. The general objective of this research is to identify 

the analytical competence of the hospital managers participating in the research. And 

as specific objectives: to demonstrate the maturity of the use of data intelligence in the 

hospital; and verify predictive models arising from the analytical competence of 

managers. This is qualitative health research, which collected data through an open 

interview and used Content Analysis as a method of data interpretation. The results of 

this research were presented in 4 subsections that associate the analysis of the 

managers' interviews with the sequence of the steps of analytical competence 

described by Kugler. It was found that managers are in a degree of analytical maturity 

corresponding to the second step of this scale, still without the expected predictive 

capacity for the management of health institutions. 

 

 

KEY-WORDS: Analytical competence; Hospital management; Business intelligence; 

Predictive systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A coleta, análise e interpretação de dados enquanto ciência não se restringe 

ao mundo digital e tem suas raízes no mundo analógico na primeira metade do século 

XX. Entretanto, a criação e aperfeiçoamento dos computadores a partir da década de 

1950, elevou a ciência de dados a outro patamar. Nas últimas três décadas, a ciência 

de dados assumiu predominantemente o lado digital, tanto pelo desenvolvimento de 

tecnologias de coleta e análise de dados, quanto pelo avanço em velocidade 

exponencial da internet (AMARAL, 2016). 

A Ciência de Dados permitiu o aprimoramento e diferenciação dos conceitos 

de dados, informação e conhecimento. O dado é a uma sequência de símbolos 

quantificados ou quantificáveis, que independente de ser número, letra, imagem, foto, 

figura, som ou outra variável, se conforma em elemento sintático (SETZER, 2001). A 

informação é um conjunto de dados ou matéria informacional relacionada ou 

estruturada de maneira potencialmente significativa, sendo subsídio útil à tomada de 

decisão (VALENTIN, 2002). E o conhecimento é a informação processada e 

transformada em experiência pela pessoa. O conhecimento é a junção da informação 

com a vivência do indivíduo que o faz capaz de agir e prever o resultado dessa ação 

(SETZER, 2001).  

O conhecimento, definido conceitualmente dessa forma, é a base para a 

Inteligência de Negócios (ou Business Intelligence – BI). Ela pode ser definida como 

a inteligência de negócios, oriunda do processo de coleta, organização, análise, 

compartilhamento e monitoramento de informações que subsidia a tomada de 

decisão. Atua com teorias, metodologias, processos, estruturas e tecnologias que 

transformam uma grande quantidade de dados brutos em informação (SEZÕES; 

OLIVEIRA; BAPTISTA, 2006). 

Ainda, segundo estes autores, os sistemas de BI são os potenciais 

catalizadores das mudanças nas instituições que cotidianamente lidam com enorme 

intensidade concorrencial da maior parte dos mercados; vivem a exigência de padrões 

de qualidade cada vez mais elevados;  necessitam conhecer mercados e clientes cada 

vez mais segmentados e específicos; precisam racionalizar processos internos e 

reduzir custos operacionais; precisam desenvolver a capacidade de avaliar a 
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performance das organizações para decidir em tempo real; e a capacidade preditiva 

de diminuir os riscos de negócio associados a sua atividade. 

A BI integra a Inteligência Competitiva (IC) de uma instituição que 

hierarquicamente é maior por se constituir em um sistema de vigilância e 

monitoramento de informações internas e externas. Ela não se restringe apenas ao 

componente competitividade, mas principalmente ao desenvolvimento permanente da 

atividade fim da instituição. Por isso mesmo, a IC também gerencia  

 

“...informações científicas, tecnológicas, sociais, políticas e econômicas 

referentes ao mercado, clientes, fornecedores e parceiros, propiciando 

identificar as oportunidades e as ameaças, bem como conhecer aspectos que 

podem influir nos pontos fortes e fracos da organização (TARAPANOFF, 

2006, p. 27). 

 

Nesse conceito de IC, faz-se necessário se conhecer internamente, com o 

objetivo de garantir a eficácia do planejamento estratégico, bem como atuar 

sistematicamente no processo decisório. Também induz a descobrir as forças que 

conduzem os negócios, reduzir o risco, agir antecipadamente, bem como proteger o 

conhecimento gerado (TEIXEIRA; VALENTIN, 2016). 

Nesse contexto de ciência de dados, Business Intelligence e Inteligência 

Competitiva se insere a problematização dessa pesquisa que é a tomada de decisão 

por gestores hospitalares baseada em inteligência de dados. Dessa forma, cabe 

apresentar características diferenciais das instituições hospitalares para esse cenário. 

A primeira delas é o entendimento que o hospital, por maior foco e autonomia 

que tenha em seu negócio, pertence a um sistema de saúde complexo com 

imbricadas relações entre o setor público e o privado, com regulamentações externas, 

sistemas de validação de qualidade, interações com operadoras de saúde e com o 

próprio serviço público (ESCRIVÃO JR; KOYAMA, 2007). 

Outra característica é que a qualidade ganhou força no campo prático com a 

profissionalização dos serviços hospitalares. As unidades hospitalares passaram a ser 

instituições de alta performance, com processos e fluxos complexos, principalmente 

a partir do desenvolvimento das tecnologias e do avanço científico das ciências 

médicas (TEIXEIRA, 1989). 

E a terceira é que o hospital passou a ser visto como as instituições complexas 

de outros setores, com a necessidade de implementar a avaliação da qualidade de 
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sua atividade fim, que no caso hospitalar é o cuidado em saúde. Apresentando ainda 

outra particularidade: como o cuidado é um produto que se consome no ato, 

aproximando-se do ramo de serviços, a medida de qualidade deve ser direcionada a 

seu consumidor, personificado no paciente (CAMPOS, 2003). 

Essas três características dos hospitais associadas ao ideário da Inteligência 

Competitiva apresenta um novo desafio aos gestores hospitalares que é a 

competência analítica para conduzir os negócios hospitalares a um novo patamar. 

Segundo Kugler (2013) a competência analítica é fundamental aos gestores de 

qualquer área para atuarem de forma preditiva para a evolução das instituições e para 

a constituição de vantagens competitivas. 

 

1.1 Objeto de estudo e questões norteadoras da pesquisa 

 

O objeto de estudo dessa pesquisa é a avaliação da maturidade institucional e 

a competência analítica dos gestores hospitalares como diferencial para a construção 

de modelos preditivos e evolução da instituição hospitalar. Dessa forma, a pesquisa 

apresenta as seguintes questões norteadoras: 

- Qual é a competência analítica apresentada pelos gestores dos hospitais 

pesquisados? 

- Como a instituição trabalha a sua inteligência de dados? 

- Como essa inteligência de dados é aplicada aos negócios para o 

aperfeiçoamento do negócio e para a constituição de vantagens competitivas? 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é identificar a competência analítica dos 

gestores hospitalares participantes da pesquisa. 

Identificar a maturidade institucional. 

E como objetivos específicos: evidenciar a maturidade do uso da inteligência 

de dados da instituição hospitalar; e verificar modelos preditivos advindos da 

competência analítica dos gestores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A tomada de decisão na gestão hospitalar é baseada em múltiplas informações 

que são produzidas tanto internamente, como externamente à instituição de saúde. 

Ela deve considerar indicadores internos relacionados à avaliação de qualidade, a 

responsabilidades intrínsecas a atividade em saúde e a sua missão e valores 

anunciados. Ao mesmo tempo, a tomada de decisão depende de orientações de 

órgãos externos, sejam eles acreditadores ou regulamentadores, e de dados 

epidemiológicos conjunturais onde o hospital está inserido. 

 

 

2.1 Gestão Hospitalar e tomada de decisão 

 

O hospital é uma instituição de saúde peculiar para a discussão de tomada de 

decisão por apresentar características singulares em seu processo de gestão. Ele 

ocupa o nível terciário em um sistema de saúde e atende a variadas linhas de cuidado 

que se iniciam na atenção primária, seja ele componente de rede privada ou pública 

de saúde. Por esse motivo, ele é composto de alta densidade tecnológica, com 

atuação multiprofissional e interdisciplinar, para assumir a responsabilidade pela 

assistência aos pacientes com doenças crônicas e agudas, em regime de internação, 

pronto atendimento e cirurgias. Ainda deve promover a saúde, prevenir agravos e 

disponibilizar o tratamento e a reabilitação (BRASIL, 2013).  

Mendes (2011) amplia essa participação do hospital no sistema de saúde, 

quando o inclui em Redes de Atenção à Saúde (RASs). Nessa concepção, o hospital 

desempenha funções diferenciadas, devendo estar inserido, sistemicamente e de 

forma integrada, em diferentes redes assistenciais de atenção à saúde. Deve cumprir 

a função de responder às condições agudas ou aos momentos de agudização das 

condições crônicas, conforme estabelecido em diretrizes clínicas. Para isso, os 

hospitais devem possuir densidade tecnológica compatível com o exercício dessa 

função e devem operar com padrões ótimos de qualidade. 

A Organização Mundial de Saúde compartilha com esse conceito e afirma que 

a instituição hospitalar pós-moderna é caracterizada como uma Instituição de alta 

complexidade, influenciada por processos internos referentes a sua gestão, e 



13 

 

externos em sua relação com a sociedade e a epidemiologia geral. Reforça, ainda, 

que o hospital ao lidar com o manejo de eventos em saúde, difíceis de previsão, 

precisam investir em incorporação de tecnologia que deve o tornar mais eficiente, 

eficaz e preditivo (WHO, 2000). 

As características e funções do hospital descritas até aqui, são representantes 

da sua relação externa com a sociedade e com a regulação de um sistema de saúde. 

Internamente, o hospital apresenta dimensões que também tem impacto em seu 

processo de gestão e tomada de decisão.  

A dimensão financeira, que aborda custos, investimentos necessários e 

desenvolvimento estrutural para o cumprimento de suas atividades e oportunidades 

de crescimento. A dimensão política, que se relaciona com o propósito e missão do 

hospital, enquanto plano de negócios. A dimensão organizacional, que trata de 

definir o lugar do hospital na rede de serviços, seja ela verticalizada ou integrada a 

outros sistemas. A dimensão assistencial, que aborda a organização do trabalho 

hospitalar e seus desdobramentos, como a relação entre profissionais e setores, em 

que o componente comunicação e informação são fundamentais. E a dimensão do 

ensino, intrínseca ao papel do hospital, com a responsabilidade de formar novos 

profissionais da área da saúde (BRASIL, 2011). 

Outra contextualização importante para a tomada de decisão em unidades 

hospitalares é a gestão da qualidade, que busca a completa satisfação das 

necessidades dos clientes relacionadas ao que é oferecido e à superação de suas 

expectativas. Ela envolve aprender e aperfeiçoar procedimentos de acordo com a 

necessidade, envolvendo serviços diferenciados e interação mercadológica. 

A gestão da qualidade envolve três dimensões: a estrutura, que envolve 

recursos físicos, humanos e materiais para a realização da assistência hospitalar; o 

processo, que engloba a relação do paciente com os profissionais da saúde, no 

diagnóstico, tratamento e os aspectos éticos dessa relação; e o resultado, que 

corresponde ao produto final da assistência prestada, considerando a saúde, 

satisfação dos padrões e expectativas dos usuários (DONABEDIAN, 1980). 

 Aperfeiçoando sua própria criação, Donabedian (1990) apresentou os pilares 

que sustentam as interações entre estrutura, processo e resultado. Ele abordou o eixo 

eficácia-efetividade-eficiência como fundamental na gestão da qualidade e tomada 

de decisão. O conceito de eficácia diz respeito à capacidade de fazer o que deve ser 

feito cumprindo os objetivos propostos, e a eficácia foi relacionada a tomada de 
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decisão e ao resultado, associando custos e tempo. Já a efetividade, diz respeito ao 

que tem que ser feito, cumprindo os objetivos traçados e utilizando os recursos da 

melhor forma. Refere-se à capacidade de ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo 

Apresenta, ainda, o pilar da otimização, necessária nessa relação de custo 

para atingir benefício, regulando essa decisão do que incorporar; o da aceitabilidade, 

que está diretamente ligada às necessidades dos pacientes e o processo relacional 

envolvido para isso; o da legitimidade, entendida como a forma com que a sociedade 

percebe esse cuidado de acordo com suas preferências; e o da equidade, que é parte 

daquilo que torna o cuidado aceitável, relacionando-se com a igualdade na 

distribuição desses cuidados. 

O Instituto de Medicina dos Estados Unidos (IOM, 2001), ao avaliar os desafios 

para os sistemas de saúde, apresentou os pontos de avaliação da qualidade em 

saúde que deve ser considerado como indicadores para a tomada de decisão. Ele 

elencou os atributos: segurança do paciente; a efetividade do cuidado baseado em 

evidência científica, o cuidado centrado no paciente como organizador de todas as 

práticas hospitalares; a oportunidade como redução do tempo de espera e de atrasos 

potencialmente danosos ao paciente; a eficiência da oferta de cuidados sem 

desperdício; e a equidade como qualidade do cuidado que não varia entre pacientes 

diferentes e despende o cuidado necessário, 

Todas essas características do hospital relatadas até aqui, bem como, a gestão 

da qualidade como foco da tomada de decisão, geram dados e informações que 

precisam ser trabalhados na formatação do conhecimento e da inteligência 

competitiva do hospital. Para isso, os elementos de inteligência de dados e de 

Business Intelligence devem ser desenvolvidos para a realidade hospitalar. 

 

 

2.2 Inteligência de Dados (ID) e Business Intelligence (BI)  

 

 

A inteligência de dados é o processo de organizar dados e informações, 

integrando-as aos sistemas de softwares para que sejam melhor analisadas e 

interpretadas. O objetivo é apresentar informações e conhecimento para a tomada de 

decisões mais assertivas. Ela é a base do que se define como Business Intelligence 

(BI): 
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“É o processo de transformação de dados brutos em informações utilizáveis para 

maior efetividade estratégica, insights operacionais e benefícios reais para o processo 

de tomada de decisão nos negócios”. (DUAN; XU, 2012). 

De acordo com Moraes, Sales e Dacorso (2014), BI é auxiliar para a tomada 

de decisão que envolvem o negócio, o mercado e o marketing, ajudando a gerar 

inovações no setor aplicado em busca de vantagem competitiva. As ferramentas de 

BI são utilizadas em todo o processo de geração e interlocução da informação para 

oferecer visão estratégica do negócio com o objetivo de transformar grandes 

quantidades de dados em informações de qualidade.  

Ele pode automatizar parte do processo de tomada de decisão em relação ao 

negócio, demonstrando possibilidades de melhoria de processos e produtos 

(GRIGORI et al., 2004), e que somente tem sentido se forem bem utilizadas pelos 

gestores para a transformação da empresa (AFFELDT; JUNIOR, 2013). 

Os principais objetivos do BI, de acordo com Turban e colaboradores (2009) 

são:  

Permitir o acesso interativo dos dados (às vezes, em tempo real); 

Proporcionar a manipulação desses dados e fornecer aos gestores e 

analistas de negócio a capacidade de realizar a análise adequada; Ao 

analisar os dados, situações e desempenhos históricos e atuais, os 

tomadores de decisão conseguem valiosos insights que podem servir 

como base para decisões melhores e mais informadas.  

 

O BI utiliza de ferramentas diversas para a produção da informação e do 

conhecimento, dentre as quais, se destacam as técnicas (On-line Analytical 

Processing) que analisam grandes volumes de informações nas mais diversas 

perspectivas dentro de um grande banco de dados - Data Warehouse (DW). O OLAP 

oferece suporte para as funções de análises do negócio organizacional. A mineração 

de dados (Data Mining - DM) é outra tecnologia importante de BI que possibilita a 

mineração de dados para padrões significativos para a análise (SEAH, HSIEH, 

WENG, 2010).  

Essas técnicas de BI oferecem para a empresa a integração de informações de 

dentro e de fora da instituição, gerando conhecimentos relevantes para a tomada de 

decisão (PETRINI, POZZEBON, 2009). 
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O BI contribui para aumentar a inteligência competitiva da empresa e a 

capacidade de aprendizagem para a sofisticação de estratégias e de processos. Ele 

também desenvolve a criatividade e a consequente inovação diante dos desafios e 

oportunidades do cenário interno e externo (SANTOS; RAMOS, 2006)  

Para os mesmos autores, 

 

a vantagem competitiva de uma empresa está principalmente ligada à 

sua capacidade para ir ao encontro das necessidades e preferências 

dos consumidores, à sua flexibilidade para se ajustar às alterações 

dos mercados, e à sua capacidade para influenciar o comportamento 

do mercado pela inovação de processos, produtos e serviços.  Assim, 

os gestores necessitam de uma ferramenta que como o BI os auxiliem 

na visão holística da organização, reconhecendo padrões, desvios, 

fornecendo relatórios imprescindíveis durante o processo de tomada 

de decisão e reconhecendo oportunidades em um ambiente instável. 

(SANTOS; RAMOS, 2006).  

 

O BI, como já dito, é fundamental na elaboração da informação e do 

conhecimento para a tomada de decisões. Entretanto, sem a avaliação de gestores 

competentes, esse conhecimento não é transformado em vantagem competitiva. 

 

 

2.3 Inteligência Competitiva e competência analítica 

 

A organização inteligente é aquela de domina a análise das informações 

produzidas internamente e externamente à sua empresa. Ela é alerta a eventos e 

oportunidades para agir de forma rápida. É uma instituição aberta a discussão das 

questões pertinentes e impertinentes ao negócio. Nessa construção da inteligência, 

ela apresenta papéis e responsabilidades para seus gestores em todo o processo 

analítico, desde “o que” até o “para que” utilizar (KUGLER, 2013). 

Para o mesmo autor, a empresa inteligente é aquela que se demonstra 

competente analiticamente, gerando inteligência competitiva em seu mercado, 

configurando sistemas preditivos para o aprimoramento do negócio. 
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Para o desenvolvimento da inteligência competitiva é necessário coletar 

informações relevantes externas que vão, desde as publicadas (os documentos 

disponibilizados oficialmente por outras empresas do setor e dos órgãos envolvidos 

com regulação e legislação do setor; notícias e informações jornalísticas e científicas) 

as não publicadas (informações de empregados de outras empresas, entrevistas, 

contatos telefônicos, troca de correspondências online e outros contatos informais 

(TYSON,1998). 

Dentro desse contexto, pode-se conceituar a Inteligência Competitiva (IC) 

como  

...o conjunto de ações sistemáticas e integradas de busca, 

processamento, análise e disseminação de informação que visam 

subsidiar os tomadores de decisão no ambiente corporativo. (ARAUJO 

JUNIOR et al., 2013).  

 

 O monitoramento do ambiente externo exige um esforço significativo por parte 

dos gestores para a tomada de decisão, e a Inteligência Competitiva é importante 

para, ao monitorar o ambiente externo, minimizar as incertezas e criar oportunidades 

para a competitividade. Ela permite a inovação e a identificação de tecnologias 

emergentes que possam somar aos negócios como vantagem competitiva (VIDIGAL, 

2013). A inteligência competitiva, nessa concepção, permite o desenvolvimento da 

inteligência de mercado focada nos concorrentes e da inteligência tecnológica focada 

na inovação em tecnologias e novos produtos. 

A essência da inteligência competitiva, conforme alerta Pozzebon, Freitas, 

Petrini (1997) é: 

...o manuseio de informações sobre mercados, informações 

sobre clientes e concorrentes, informações relativas a 

tendências externas, políticas e socioeconômicas, oriundas de 

comunicações verbais e escritas, como documentos oficiais e 

pessoais, entrevistas, relatos de reunião, programas de rádio e 

TV. 

 

Dentro da empresa, os fatores considerados de sucesso para a IC, de acordo 

com Capuano e colaboradores (2009) são a coleta de informações externas que 

tenham aderência aos objetivos organizacionais; a adesão a mudança cultural e dos 
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processos internos produzidos pela IC; uma governança articulada e estruturada 

como os propósitos institucionais; e o envolvimento dos profissionais estratégicos da 

empresa. 

Além das informações externas, fundamentais para a inteligência analítica, as 

informações internas, ou orgânicas, também compõe o conhecimento de BI para o 

desenvolvimento da competência analítica.  

A informação orgânica ou interna é fundamental para a sobrevivência das 

organizações, visto que desempenha papel singular para o processo decisório, 

influenciando diretamente o desempenho da organização.  

Para Lousada e Valetim (2008) 

 

A informação orgânica colabora com esse processo, pois se trata de 

um recurso disponível na própria organização, dispensando a 

realização de buscas externas. Sendo assim, somente a organização 

tem acesso a essas informações, o que a torna um recurso 

estratégico, pois permite que se realizem análises diferenciadas e 

que se agregue valor, transformando-a em um insumo informacional 

diferenciado (LOUSADA; VALETIM, 2008). 

 

Não são todas as informações orgânicas que podem ser usadas no processo 

decisório, somente as de potencial real. Primeiramente, para não perder tempo com 

ações laborosas que não serão aproveitadas; e também para que uma informação 

relevante seja de fato selecionada. É importante não se confundir as informações que 

foram produzidas internamente das que foram produzidas externamente, pois isso 

comprometeria a principal característica do caráter orgânico dessa informação. 

A IC e as informações orgânicas para a tomada de decisão somente podem 

ser aplicadas se os gestores forem capacitados para a análise dessas informações – 

é a necessidade da Competência Analítica. 

Kugler (2013) classifica a competência analítica em quatro degraus associando 

a desafios gerenciais. O primeiro degrau é caracterizado pela capacidade de analisar 

relatórios e consultas iniciais, em que o foco é monitorar eventos e operações. É a 

parte da competência adquirida menos elaborada. No segundo degrau dessa 

competência, a empresa já é capaz de analisar ferramentas como o OLAP, KPIs e 

dashboards, que permitem melhorar a alocação de recursos e sincronizar operações 
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com processos. O terceiro degrau já apresenta uma diferenciação entre as empresas. 

Já é possível pensar em segmentações, scores e simulações para validar alternativas 

e otimizar recursos. O topo dessa competência analítica, no quarto degrau, já propicia 

a capacidade de trabalhar com cenários futuros e modelos preditivos, em que a 

possibilidade de antecipar, prevenir e explorar oportunidades colocam a empresa em 

vantagem competitiva. 

Para percorrer os quatro degraus é importante que a empresa busque alguns 

atributos essenciais, comuns as empresas que têm tido alta performance. 

Primeiramente, pensar desde o início na qualidade dos dados. Eles devem ser 

integrados, de qualidade e com acesso fácil para as áreas resolvedoras. Também é 

importante a diversificação das fontes de dados para que a análise tenha maior 

consistência. A gestão dos dados, tecnologia e analistas, deve ser feita pela empresa 

de forma coordenada e de acordo com seu empreendimento. Outro importante 

atributo para a empresa inteligente é a competência de líderes engajados e 

comprometidos e que sejam exemplos para seus liderados. E finalmente, o foco das 

análises, tem que ser no seu negócio e os analistas devem ser capacitados 

permanentemente para essa condição (DAVENPORT; HARRIS, 2020). 

Ruggiero (2017) apresenta 4 condições que são ao mesmo tempo desafios e 

requisitos para a inteligência analítica. A primeira diz respeito as pessoas. A primeira 

diz respeito as pessoas, a como o processo de comunicação é estabelecido na 

empresa, a constituição de líderes engajados e a competência profissional. Esse 

última característica também é comum a segunda condição que está relacionada a 

custos. Ela também é composta pela infraestrutura montada para a operação e gestão 

do negócio e o retorno esperado do custo. A quarta condição versa sobre as 

tecnologias utilizadas pela empresa – seu alinhamento com o negócio, a 

complexidade dos dados relevantes, a integração entre os sistema utilizados e a 

segurança de seus dados. A última condição levantada é a prática gerencial em sim, 

do conhecimento mínimo sobre inteligência analítica pelos gestores, a atenção 

gerencial e a construção de uma cultura organizacional com esse foco. 

A Competência em Informação, nesse cenário, é fundamental para a 

Inteligência Competitiva nas organizações. A empresa inteligente deve organizar a 

realização da pesquisa, do mapeamento, do armazenamento, da análise e da 

distribuição das informações para a prospecção de mercado, propiciando a melhor 

tomada de decisões e resoluções de problemas em empresas, e o reconhecimento 
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das competências, capacidades e habilidades que devem ser mais desenvolvidas e 

aprimoradas nos colaboradores da empresa. Somente a partir de informações 

relevantes, precisas e advindas de fontes de informação confiáveis é possível planejar 

e tomar decisões estratégicas competitivas para o alcance de resultados satisfatórios 

em um cenário altamente competitivo (SANTOS; DOS SANTOS; BELLUZZO, 2016). 

Finalmente, a inteligência analítica, fruto das competências desenvolvidas 

pelas empresas inteligentes, deve empregar técnicas de modelagem e de análise de 

dados conjuntamente a softwares adaptados a realidade do negócio. Essa condição 

é diferencial na atual conjuntura econômica. A implementação da cultura institucional 

da inteligência analítica, está condicionada a construção de métricas relevantes para 

o negócio; da definição da coleta de dados para essas métricas, do entendimento das 

relações de causa e efeito pelos modelos analíticos e dos desdobramentos práticos 

em todos os níveis da organização (KUGLER, 2013). 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

O objeto de pesquisa proposto por esse estudo apresenta características que 

definem o seu delineamento metodológico. Ao propor o estudo da maturidade 

institucional e a competência analítica dos gestores hospitalares, por meio de 

entrevistas abertas com os principais gestores hospitalares, essa pesquisa assume a 

perspectiva de estudo qualitativo em saúde. Esse delineamento é o indicado para 

tratar de fenômenos subjetivos que variam de acordo com o participante e a sua 

inserção no fenômeno (CHARMAZ, 2009) 

Segundo Creswell (2015), o estudo qualitativo assume o posicionamento 

construtivista, definido como aquele que o investigador faz alegações de 

conhecimento com base nas entrevistas e com a intenção de interpretar significados 

múltiplos das experiências pessoais, e significados social e historicamente 

construídos, com o objetivo de desenvolver um padrão de análise. Para Minayo (2010) 

a abordagem qualitativa é a melhor escolha para a investigação de grupos ou 

segmentos delimitados, de relações e para a análise de conteúdos de entrevistas. 

A pesquisa qualitativa é utilizada para explorar questões que dificilmente o 

pesquisador responderia por meio de estudos quantitativos. No caso da maturidade e 

competência analítica dos gestores, várias situações são envolvidas, principalmente 

cotidianas e subjetivas, o que justifica a escolha do método qualitativo (POUPART et 

al., 2010). 

 

 

3.1 Cenário de pesquisa: características gerais das unidades hospitalares 

onde os gestores atuam 

 

O Hospital Amaral Carvalho é referência nacional em tratamento oncológico e 

mantém o serviço que mais realiza transplantes de medula óssea na América Latina: 

são efetuados, em média, 200 transplantes por ano na instituição. 

Tem mais de 2 mil colaboradores, 300 leitos e realiza anualmente mais de 1 

milhão de procedimentos, incluindo quimioterapia e radioterapia; 11 mil internações; 

19 mil cirurgias e 710 mil exames de imagem e laboratoriais.  
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O Hospital Amaral Carvalho, localizado no município de Jaú no estado de São 

Paulo, possui base de dados estruturada há pelo menos 15 anos. A base de dados 

utiliza banco de dados relacional e a unidade possui ferramenta de análise de dados 

BI há pelo menos 3 anos. 

A Santa Casa de Votuporanga, localizada no município de Votuporanga no 

estado de São Paulo, é uma Instituição filantrópica sem fins lucrativos, considerada 

uma Organização Social de Saúde e um dos mais importantes Hospitais do interior 

paulista, que atende 70% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Foi inaugurada oficialmente em 16 de abril de 1950, graças ao envolvimento de 

uma grande parcela da comunidade votuporanguense, que se empenhou neste 

grandioso projeto em prol da saúde do município nas décadas de 40 e 50. 

A Santa Casa é referência em alta complexidade para 53 municípios da região, 

atendendo uma população estimada em 500 mil habitantes, além de atender 

pacientes de outros estados brasileiros como: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e 

Goiás. 

Com mais de 16 mil metros quadrados de área construída e 196 leitos, a Santa 

Casa possui mais de 1000 colaboradores e cerca de 300 médicos, todos profissionais 

qualificados e, acima de tudo, que prestam um atendimento com respeito e dignidade 

para todos os usuários. 

A Santa Casa de Votuporanga, possui base de dados estruturada há pelo 

menos 15 anos. A base de dados utiliza banco de dados relacional e a unidade possui 

ferramenta de análise de dados BI há pelo menos 2 anos. 

As duas unidades têm características semelhantes, são unidades de caráter 

privado, sem fins lucrativos, ambas utilizam o mesmo sistema de gestão hospitalar, 

fornecido pela empresa MV Sistemas. Ambos utilizam o sistema há mais de 10 anos, 

e possuem ferramenta de BI para coleta, administração e análise de dados. Esse foi 

o motivo da escolha das duas instituições, sem o objetivo de compará-las, mas 

considerando que a somatória das duas permitiu o número de participantes 

necessários para a execução dessa pesquisa. 

 

 

3.2 Participantes da pesquisa 
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Os participantes dessa pesquisa ocupam cargos de gestão nas unidades 

estudadas de diferentes setores, conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

 

Quadro 1: Perfil dos participantes da pesquisa 

SEXO CARGO HOSPITAL 

TEMPO NA 

GESTÃO 

(em anos) 

FORMAÇÃO 

Masculino 
Diretor de 

Operações 

Hospital Amaral 

Carvalho 
5 anos Análise de Sistemas 

Feminino 
Coordenadora 

de TI 

Hospital Amaral 

Carvalho 
15 anos Análise de Sistemas 

Feminino 
Gerente de 

Risco 

Hospital Amaral 

Carvalho 
3 Anos Enfermagem 

Masculino 
Gerente 

Médico 

Hospital Amaral 

Carvalho 
1 Ano Medicina 

Feminino 
Gerente de 

Enfermagem 

Hospital Amaral 

Carvalho 
17 Anos Enfermagem 

Masculino 
Analista de 

Custos 

Santa Casa de 

Votuporanga 
2 Anos Administração 

Masculino Gerente de TI 
Santa Casa de 

Votuporanga 
6 Anos Análise de Sistemas 

Feminino 
Gerente de 

Suprimentos 

Santa Casa de 

Votuporanga 
5 Anos Administração 

Feminino Gerente AME 
Santa Casa de 

Votuporanga 
4 Anos Enfermagem 

Feminino 
Gerente de 

Farmácia 

Santa Casa de 

Votuporanga 
25 Anos Farmácia 

Fonte: Dados de pesquisa, 2020. 

 

3.3 Métodos de coleta de dados 

 

O método de coleta de dados escolhido nessa pesquisa foi a entrevista aberta. 

Ela permite captar o ponto de vista e a experiência dos participantes e construir a 
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experiência coletiva que ajudará na análise dos dados, segundo Poupart e 

colaboradores (2010). 

Anteriormente às entrevistas, o projeto de pesquisa foi apresentado aos 

participantes por meio de e-mail, solicitando a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido apresentado no APÊNDICE A, concordando com a participação 

nesse estudo.  

As entrevistas foram realizadas por meio de plataforma digital no horário 

reservado pelo participante. As entrevistas foram gravadas para depois serem 

transcritas para a análise. O roteiro aberto utilizado para as entrevistas está 

apresentado no APÊNDICE B. Ao todo, foram realizadas 10 entrevistas durante o 

período de coleta de dados, em ambiente seguro e que garantiu o sigilo das 

informações prestadas.  

 

3.4 Métodos de Análise de dados 

 

O método de análise escolhido para a interpretação das entrevistas foi a 

Análise de Conteúdo proposto por Bardin (2010). Trata-se de um método baseado na 

indução e na inferência em que, por meio da frequência dos dados das entrevistas, é 

possível estruturar trechos de análise do fenômeno que representam a totalidade das 

falas. 

Segundo Poupart e colaboradores (2010), trata-se de conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição de conteúdo das mensagens, que ao mesmo tempo que se apresenta como 

um vasto instrumental metodológico de pesquisa e se inspira pelos elementos da 

pesquisa social. 

Os códigos para a análise foram gerados a partir das entrevistas dos 

participantes por meio de três fases analíticas que foram cumpridas de acordo com a 

sequência abaixo: 

 

A) Análise preliminar – momento de organização do material recolhido, 

representado pelas transcrições realizadas, por meio da qual se constrói o corpus 

inicial de análise. Os recursos utilizados são o esgotamento da totalidade da 

informação (exaustividade); busca pela universalidade das declarações 

(representatividade); determinação de cada grupo de análise para o conjunto de 
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dados (homogeneidade); adaptação dos dados aos objetivos da pesquisa 

(pertinência) e classificação dos mesmos em apenas uma categoria (exclusividade). 

B) Exploração do material – é o momento de uso da semântica para 

determinar as unidades de análise que se transformam nas seções do resultado dessa 

pesquisa. Utiliza-se das técnicas de recorte, enumeração, classificação e agregação. 

C) Tratamento dos resultados – fase final da análise de conteúdo em que se 

verifica a inferência e a interpretação para a construção final da categoria analítica. O 

APÊNDICE C apresenta uma análise realizada como exemplo. 

 

3.5 Questões éticas 

 

Para atender a legislação vigente no país sobre a pesquisa com seres 

humanos, mesmo que por meio de entrevistas com gestores, essa pesquisa foi 

submetida ao Comitê de ética da Fundação Getúlio Vargas. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

 

Os resultados dessa pesquisa serão apresentados em 4 subseções que 

associam a análise das entrevistas dos gestores com a sequência dos degraus de 

competência analítica descritos por Kugler (2013). Esses degraus, segundo o autor, 

são sequenciais e demonstram a maturidade analítica em busca da construção da 

empresa inteligente. 

 

4.1 Primeiro degrau da competência analítica – a estruturação para o 

hospital inteligente 

 

A primeira modalidade da competência analítica é caracterizada pela 

capacidade de gerar relatórios que possam ser customizados por área e utilizados 

pelo gestor. A partir deles, é possível realizar combinações que o ajudem a entender 

o que está acontecendo naquele momento. É o retrato oficial da realidade 

momentânea em que se inicia todo o processo analítico. 

Entre os gestores dos dois hospitais relacionados a essa pesquisa, é clara a 

existência desse degrau, e conseguem enumerar alguns desses relatórios 

relacionados a sua área de atuação, como demonstrado nas falas dos gestores 10 e 

7. 

Bom, na coleta de dados da assistência, nós usamos as escalas para 

dimensionamento de pessoas e as demais são mais relacionadas à 

assistência. Nós da enfermagem, trabalhamos pouco nessa área 

financeira. É um projeto que a gente tem aí para o futuro, mas no 

momento nós não temos. (G10) 

 

Sistemas financeiros, gestão de pessoas, de marco estratégico, de 

empresas diferentes. Temos uma equipe própria de informações 

gerenciais, composta de 6 pessoas, que fazem a coleta de dados 

sistemática e que atuam na construção de indicadores. Como 

exemplo, nós precisamos que as altas hospitalares ocorram até umas 

doze horas. Tabulamos todas as altas mensais que estão desse 

padrão e as que extrapolam essa condição. Esse indicador é 

disponibilizado para diretoria para verificar não o dia a dia, mas mês a 
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mês; se está sendo eficaz o processo de alta hospitalar antes de doze 

horas ou não (G7).  

 

Os relatórios são considerados fundamentais e já existe a maturidade da 

produção e uso de relatórios entre áreas para melhorar a performance do setor, como 

utilizar relatórios financeiros para a gestão da enfermagem hospitalar, ou a produção 

de relatórios complementares entre áreas para que a diretoria geral possa identificar 

a performance de indicadores específicos como a alta hospitalar. 

Quando questionados a respeito da área hospitalar mais beneficiada com os 

relatórios produzidos internamente, são citadas ás áreas assistenciais, como a própria 

enfermagem e o setor de qualidade, e algumas áreas relacionadas ao suporte da 

operação hospitalar como a farmácia, no controle de medicamentos, e a área de 

gestão de riscos, que associa toda a administração hospitalar. 

 

A gestão de enfermagem, eu penso que é a que mais se beneficia hoje 

com esses dados produzidos internamente. E também a gestão da 

qualidade hospitalar, que ela tem a pressão de melhorar processos 

para obter as acreditações. São as duas que me ocorre mais 

diretamente. Isso falando em operação. No suporte a operação, eu 

penso que a farmácia, tanto na dispensação, quanto na tentativa de 

reduzir estoques, economizar itens caros, ne? Porque a gente tem 

muita quimioterapia aqui. Eles também se beneficiam desses dados 

estruturados (G1).  

 

Hoje acaba sendo desenvolvido a questão do gerente de risco dentro 

do hospital, que se beneficiam bastante; a parte assistencial mesmo, 

por conta da agilidade do acesso da informação, e a parte 

administrativa por conta de conseguirmos gerar informações pra 

tomada de decisão. Hoje todos esses registros são feitos. A gente já 

tem alguns indicadores gerenciais estabelecidos pra gente coletar a 

informação. Alguns automáticos, e alguns mensurados e incorporados 

manualmente pela equipe (G2). 

 

Outra questão levantada na fala do gestor 2 é a produção desses relatórios, 

em que parte são produzidos automaticamente pela alimentação de dados, mas que 
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ainda existe um importante trabalho manual na geração desses relatórios, 

principalmente os que se referem a assistência ao paciente. Ele ainda relata que esse 

processo de automatização é contínuo e acompanhado por equipe de tecnologia da 

informação.  

 

Nós temos coleta de dados no que se refere aos cuidados relativos 

aos pacientes, a gente coleta os dados através dos registros clínicos 

no amparo eletrônico, nos registros gerais no banco de dados no 

sistema de gestão hospitalar, e também existem coletas de dados em 

documentos físicos. Nós temos aqui, a pouco mais de um ano, um 

grupo de trabalho referente ao prontuário do paciente, que é ligado a 

comissão do prontuário. Então todo novo documento pra gente 

incorporar dentro de cota de dados dos pacientes dentro do sistema, 

a gente passa por avaliação desse grupo de trabalho em conjunto com 

a equipe da qualidade e após a aprovação e também passagem pela 

produção de prontuários, a gente tem então, a área de tecnologia faz 

a construção desse documento (2) 

 

Em relação à associação dos protocolos e de seu uso a coleta de dados para 

os relatórios, ficou evidenciada a existência de equipe específica para a validação 

desses protocolos, que também passa pelo crivo técnico dos especialistas da área: 

 

Hoje a gente tem uma política de protocolos, o principal é construído 

por equipes estratégicas no assunto, são protocolos de segurança de 

paciente, revisada por uma equipe interno de segurança do paciente. 

Os principais são institucionais, ou seja vai para toda instituição, todas 

as unidades e alguns específicos das áreas. Então esse é feito lá, se 

cuida para gestores ou alguém que tenha competência que tenha para 

fazer essa revisão. Todos eles hoje são colocados dentro de um 

sistema, e o acesso hoje aqui na instituição eu consideraria 90%, 95% 

de acesso todos nesse sistema. Todos os computadores, todas as 

unidades, tem disponível o link de acesso (G8) 

 

Entretanto, também é anunciada a pouca maturidade na alimentação do banco 

de dados a partir desses protocolos criados. Isso gera massa de dados em que a 
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análise não é realizada e não é possível alegar que o protocolo criado tem o efeito 

esperado no processo de gestão e fluxos. 

 

Eu sou bem crítico em contar isso, a nossa instituição não é madura 

na parte de alimentação com base nos protocolos. Então por exemplo, 

se você for pegar exemplos clássicos aí, o protocolo de acepções, a 

gente tem protocolos estruturados, mas que análise de dados não é 

feita. A gente ainda não criar um banco de dados com isso. 

Formulamos as competências de quem vai tratar o paciente né? Mas 

não pegamos o indicador se esse protocolo está funcionando ou não. 

Nem a pegada dos dados não, não fazemos análise depois. Isso é um 

ponto fraco (G7). 

 

 

 

 

 

4.2 Segundo degrau da competência analítica – análises 

multidimensionais em ambiente organizacional coletivo 

 

Esse segundo degrau ampara suas análises em ferramentas e estratégias 

como a OLAP, os indicadores de gestão e os dashboards, ou mesmo planilhas 

multidimensionais criadas em Excel. 

Esta modalidade também considera a capacidade da organização de tomar 

decisões em instâncias colegiadas que envolvam as áreas de atuação da empresa. 

Elas são essenciais para a gestão estratégica, característica da empresa inteligente: 

a modelagem e a análise das situações que retratam os eventos críticos que envolvem 

o negócio (KUGLER, 2013). 

A primeira questão a ser desvelada nesse degrau é a capacidade do hospital 

tomar suas decisões em ambiente colegiado. O primeiro relato associa a criação de 

uma equipe gestora colegiada a partir de sua constituição jurídica como organização, 

que é dividida em duas dimensões – uma diretoria voluntária, que já tem poder 

decisório, e outra executiva, em que efetivamente os dados são analisados e 

ajustados de acordo com a operação. 
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Nós somos uma fundação. Na organização jurídico organizacional 

brasileira, uma fundação tem uma diretoria voluntária. Essa diretoria 

voluntária, se reúne mensalmente, e tem poder sim, de decisão. Só 

que, essa direção aqui, ela constituiu um diretor superintendente. E 

ele constituiu uma diretoria executiva. Então quem consome os dados 

das análises do banco de dados é a diretoria executiva. Porque ela 

que tem que dar conta de eventuais ajustes operacionais, tanto na 

área de saúde, quanto financeiro, TI, comunicação, relacionamento 

com médicos, relacionamento com o apoio social e relacionamento 

também, técnico específico. Então tem uma diretoria executiva, que 

responde a um diretor superintendente, que por sua vez, se reúne 

mensalmente com a diretoria voluntária. Essa diretoria executiva é que 

está envolvida na tomada de decisão estratégica (G1). 

 

Essa direção executiva, ao tomar suas decisões, submete a essa diretoria 

executiva. O movimento descendente na hierarquia de gestores também é utilizado, 

quando as decisões envolvem as áreas de coordenação específica do hospital, como 

a assistencial. 

Ainda é relatado que as decisões são baseadas na combinação de indicadores 

estratégicos com a opinião dos especialistas das áreas. 

 

As decisões são tomadas em grupo e participação da diretoria da 

fundação e da diretoria executiva. Então as decisões são tomadas 

pela diretoria executiva, e depois são levadas pra administração. 

Algumas decisões também acabam envolvendo a níveis de 

coordenação, alguma coisa, quando são relacionados. Então temos 

esse acompanhamento e na verdade, está crescendo a questão do 

acompanhamento, do amadurecimento dessa avaliação crítica dos 

indicadores, que estão feito por alguns responsáveis das áreas. E em 

alguns pontos a diretoria tem levado em consideração, mas não 

necessariamente, se baseiam somente nas questões dos indicadores 

estratégicos (G6). 

 

Entretanto, a periodicidade das reuniões gestoras são irregulares, o que 

compromete a operação. Reuniões que deveriam ser mensais nesse nível gestor, 
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acabam sendo trimestrais, devido a dificuldade de conciliação das agendas dos 

diretores. 

 

Era pra ser mensal a análise de dados, mas tem mês que não tem. 

Agora o relatório, sempre sai mensal. É religioso. O relatório com as 

análises é distribuído pras diretorias, fazendo o apontamento já 

padronizado todo mês. Essa semana saiu o do mês passado. A 

reunião poderia ser mais frequente. Mas acaba acontecendo 

trimestral, e deveria ser mensal. Porque são oito diretores e é difícil 

conciliar agendas (G10). 

 

Nas gestões intermediárias também acontece o momento colegiado e 

envolvem áreas distintas como a assistencial, a controladoria, a contabilidade, o 

financeiro, a TI entre outras. Nessas reuniões, dependendo do assunto tratado, um 

gestor faz a apresentação do assunto para que os outros opinem e decidam 

coletivamente. 

 

São decisões em grupo; a maioria delas, claro. E as pessoas, são as 

pessoas chave. Hoje nós temos lá o que chamamos de ordenadores 

de pacote. Então são essas pessoas que fazem a discussão pontual 

de algum assunto. E esse grupo é formado por área assistencial, 

faturamento, operadora, o gerente coordenador do hospital, 

controladoria, contabilidade, financeiro, comunicação, TI e farmácia 

também. (3)  

 

 

Em relação as análises multidimensionais amparadas em ferramentas estratégicas os 

dois hospitais apresentam fragilidades e caminhos a percorrer para chegar nesse grau de 

maturidade analítica. 

 

A gente ainda não consegue ter efetivamente. Acaba sendo feita uma 

avaliação ou outra, uma correlação ou outra, mas efetivamente, dizer 

que está tendo resultados dessas correlações com uma evidência 

forte, ainda não. No dia a dia, você acaba correlacionando, mas não 

que seja uma coisa estruturada, que se tenha essa correlação hoje, 
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que está sendo discutido, baseado nessas correlações; hoje ainda não 

(G2). 

 

Apenas elementos dessa análise multivariada são utilizadas e em condições 

específicas, principalmente quando são necessários dados externos. No exemplo 

citado pelo entrevistado abaixo, os dados externos caracterizados pelos dados 

epidemiológicos da região onde o hospital está inserido, foram utilizados para 

determinar o perfil do médico a ser contratado para os atendimentos: 

 

Vou te dar um exemplo do uso de uma informação para tomada de 

decisão gerencial: a contratação de um médico específico para 

tratamento de atenção primária do município onde esse médico fica 

responsável por identificar e tratar grupos de riscos, antes de eles 

precisarem chegar no hospital ou na operadora. Essa decisão 

gerencial da contratação desse médico foi tirada com base no estudo 

do perfil epidemiológico e da identificação da doenças mais frequentes 

que estão registradas nesse banco de dados de fonte externa. 

Resumindo,  foi feito a contratação de um médico para tratamento de 

atenção primária, Saúde da Família com base nas informações 

registradas nesse banco (G6). 

 

Deixa eu pensar... Sim, a mais ou menos uns dois anos nós 

começamos depois que eu ouvi a instituição que planejamento 

estratégico, um dos, das metas era o do nosso plano estratégico era 

aumentar a captação proveniente de convênios particulares. Com isso 

foi feito análise regressiva do que nós já ganhamos, ou seja quando 

nós estamos ganhando tanto diretamente quanto ao número de 

procedimentos ou número de médicos que está sendo contratados 

pelo hospital para fazer o serviço de convênios particulares. Aí sim foi 

feito uma estratégia de marketing que na verdade contou com a 

estratégia de Marketing com a contratação de pessoas específicas 

para captação de novos convênios. Ou seja, a gente viu quanto que a 

gente ganhou enquanto a gente poderia ganhar então vimos que era 

necessário aumentar o número de convênios institucionais pra aí sim 

aumentar nossa meta de ganho com essa parte de convênios 

particulares (07).  
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Outro exemplo de uso parcial de ferramentas de análise multidimensionais foi 

apresentado no trecho da fala acima, onde o entrevistado apresenta uma análise 

regressiva em relação a ganhos com convênios para definir uma estratégia futura de 

marketing para a prospecção de novos clientes. 

No consenso dos entrevistados, ambos hospitais precisam percorrer um longo 

caminho até chegar nesse degrau, com análises amparadas em indicadores e 

ferramentas que permitam análises multivariáveis e com poder preditivo. 

 

Olha, como eu te falei né, nós temos muitas informações né, muitas 

informações mesmo né, e essas informações elas são 

constantemente melhoradas né, hoje eu vejo que nós estamos muito 

melhores que nós já fomos ontem. Antes a gente trabalhava às cegas, 

vamos dizer assim, no feeling de cada pessoa, e hoje eu sinto que a 

gente já está muito mais amadurecido, nós já temos dados. E dados 

visíveis para todas as pessoas, aprimorando mesmo essa tecnologia. 

Mas nós temos muito ainda que melhorar, nós temos muitas situações 

que ainda podem ser inseridas como informações e que podem ser 

trabalhadas. Então nós temos muito que melhorar porque são muitas 

informações, e às vezes a gente tem uma informação, mas as vezes 

a gente não consegue enxergá-la no tempo hábil até pra tomar atitude. 

Então eu acho que nós temos muita coisa que melhorar ainda, apesar 

de já estar melhor do que já fomos (G9). 

 

 

 

4.3 Terceiro degrau da competência analítica – se diferenciar por meio de 

experimentações e alternativas para a alta performance 

 

No terceiro grau da competência analítica de Kugler, as empresas e seus 

gestores já são capazes de pensar e testar alternativas para a sua diferenciação no 

mercado. É o momento da transição das análises multivariáveis para a modelagem 

preditiva. Esse é o momento do aprimoramento da tomada de decisão, não mais 

reduzida a análise de indicadores, mas com a experimentação de modelos 

comparativos para a tomada de decisão. 



34 

 

As relações de causa e efeito características nas modelagens não são 

identificadas como possíveis para ações preditivas ainda, como demonstrado na fala 

abaixo, onde o gestor ao analisar a função de seu banco de dados, relata que somente 

é possível fazer comparações com o que aconteceu antes, e não modelagens futuras: 

 

Os itens que estão explicitados no orçamento, eles são bem 

conhecidos. Quando uma coisa nova vai influenciar, aí eu acho que 

fica complicado fazer uma relação de causa e efeito, porque não está 

naquilo que se costuma averiguar nos itens orçamentários. Itens de 

custeio e de investimentos conseguimos avaliar. Eu acho que a 

fundação tem até uma certa expertise nisso, porque a gente começou 

isso a muito tempo meramente pra sobreviver, porque o orçamento é 

que diria se a gente ia sobreviver ou não, parar investimentos ou não. 

Mas  com relação a fazer alguma coisa preditiva, eu acho que a gente 

não tem essa condição não. E possível fazer comparando com o que 

aconteceu antes, mas isso não é preditivo (G1). 

 

A construção das modelagens exige do gestor a capacidade de avaliar, cruzar, 

criticar para planejar o futuro com base no volume de dados internamente. Essas 

habilidades não são reconhecidas entre os gestores. 

 

Acho que os gestores não têm capacidade para planejar o futuro com 

os dados produzidos internamente. Só uma minoria. Talvez vinte por 

cento deles. A maioria tem muito o que aprender ainda pra fazer esse 

uso de informações. Vinte por cento talvez eu esteja sendo otimista. 

Eu acho que a gente ainda está numa fase em que o indicador não 

mordeu você (G1). 

 

Essas habilidades são vistas mais como inatas ao gestor do que desenvolvidas 

internamente, e que essa é uma necessidade da organização. E salienta que esse 

perfil de gestão é mais difícil no meio assistencial que no administrativo. 

 

Eu acho que tem uma grande parte que sim, mas tem gestores que 

ainda precisam de um desenvolvimento nessa parte. Gestores na 

parte assistencial, as vezes vem com uma certa dificuldade maior 

nisso, por questão do perfil do profissional realmente; da assistência.... 
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Tudo tem de ser trabalhado. Uma parte sim, outra parte ainda precisa 

de uma evolução, de um trabalho, de um treinamento em relação a 

parte de análise crítica, análise das informações. Pensar realmente 

nisso, em quais ações tomar baseado nos resultados. Então eu acho 

que é isso que nós estamos trabalhando. Mas uma grande parte – 

acho que o pessoal mais administrativo, tem uma facilidade maior de 

fazer essa análise, porque já é o nosso perfil de avaliar um problema, 

já propor soluções. A nossa questão é resolver problema. Todo dia 

resolver problema. Eu acho que já está mais no nosso perfil e acaba 

sendo mais fácil pro pessoal dessa área estar mais preparado pra 

essa análise. O pessoal mais técnico, as vezes tem uma dificuldade 

um pouco maior. Mas existem perfis realmente, que tem condições, 

que promete acompanhar esse processo (G2). 

 

E isso que nós estamos começando a trabalhar com os gestores. 

Cada gestor é responsável pelo seu indicador, hoje ele tem uma data 

limite até o dia quinze de cada mês, pra fazer a análise daquele 

indicador. E nessa análise, ele vai colocar o parecer dele; se aquele 

indicador está dentro do esperado e o que ocorreu, se aconteceu 

alguma consideração no mês ou se está fora do esperado, e se tem 

alguma ação que ele está tomando. A gente ainda não está 

especificamente, fazendo toda a parte de diagrama de causa e efeito. 

Essa parte ainda vai amadurecer mais. Mas nós começamos essa 

parte crítica do indicador.(...) os gestores daqui eles passaram por 

diversas capacitação, desde o ano passado com a chegada da 

controladoria nova e a consultoria que a gente está trabalhando. 

Espero que os gestores daqui tenham um nível de conhecimento muito 

bom em breve (6). 

 

Essa terceiro degrau se mostrou frágil entre os gestores, apesar dos 

investimentos citados no relato anterior. Quando indagados a respeito da modelagem 

preditiva, as respostas sempre abordaram a tomada de decisão baseado em banco 

de dados e indicadores, sem o uso de construções para pensamento futuro que 

diferencie a instituição. O relata abaixo demonstra essa condição, onde o gestor 

considera uma ação preditiva mas exemplifica com uma análise que chega no máximo 
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a ser multivariável e coletiva, mas sem o uso da modelagem para a tomada de 

decisão. 

 

Se você tiver um dado consistente, se você tem agilidade pra tomar a 

decisão, com certeza é uma vantagem competitiva. Foi nesse enfoque 

que a gente buscou a questão dos sistemas estratégicos. De 

realmente ter alinhado toda a questão do lado estratégico, e os 

indicadores preventivos ir acompanhando em discussão na diretoria 

tomaram ações que possam estar direcionando pra atingir o objetivo 

estratégico da instituição. Então eu acredito que é uma vantagem 

competitiva, só que, a gente tem que realmente ter todo esse trabalho 

de alinhar com os gestores essa análise, as ações que podem ser 

implementadas, e um trabalho com a diretoria de amadurecermos 

essa análise pra tomada de decisão (G2). 

 

Outro exemplo bem ilustrativo dessa condição está no exemplo citado na fala 

abaixo, onde o gestor usa o exemplo da tomada de decisão para colocar pacientes 

com o COVID-19, e relata que o mais importante para essa decisão é considerar os 

dados internos e não os externos. Na modelagem, é muito importante trabalhar com 

os dados das duas fontes e particularmente, no caso de uma pandemia, os dados 

externos são fundamentais para ser preditivo. 

 

Difícil falar qual dado é mais importante, se o interno ou o externo. Se 

for, por exemplo, receita de particular, eu preciso olhar dados externos 

também, né? Não posso só olhar para dentro de casa, eu acho que 

tem que ter o mercado, pegar os casos, referências externas, ver 

como é que os outros estão trabalhando para poder estar competitivo. 

Então nesse caso, por exemplo, acho que o externo talvez seja até 

mais importante do que o interno. Mas em algumas situações eu acho 

que aí inverte o jogo, eu acho que dados internos ajudam muito mais, 

então. Tem, por exemplo, esse caso da ocupação, onde que eu vou 

colocar os pacientes do COVID, eu vou criar uma ala, qual ala? Isso 

aí eu não sei se eu preciso de dados externos, eu acho que aí eu tenho 

que olhar internamente para minha base para poder ver como está 

meu histórico, onde que se concentra mais pacientes, se daria para 
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fazer essa junção de alas e tudo mais. Então eu acho que depende 

muito da ideia né? (G4). 

 

Novamente a fala abaixo coaduna com essa percepção sobre a imaturidade 

para o terceiro degrau da competência analítica. Para o gestor, os dados internos são 

suficientes para a tomada de decisão, sem a consideração dos dados externos. 

 

Hoje no nível de maturidade que nós estamos aqui falando de coleta 

e tratamento de dados, a gente confia muito mais nas informações 

coletadas internamente. Sistemas que nós usamos aqui hoje, eles são 

confiáveis, todas as informações são verificadas, analisadas por 

diversos setores, desde a base da assistência até a controladoria, 

contabilidade, os relatórios são checados pra ver se as informações 

realmente batem uma com as outras. Então hoje a gente tem 

confiança sim, para tirar as informações internas para tomada de 

decisão (G6). 

 

 

4.4 Quarto degrau da competência analítica – antecipar, explorar e 

prevenir 

 

Nesse degrau da competência analítica, o mais alto da escala de Kugler, as 

empresas e seus gestores já estão maduros o suficiente para explorar alternativas, a 

expandir a visão periférica do negócio e a perspectiva dos serviços e produtos, 

comparativamente a competidores e novas tecnologias. 

É nesse degrau que é possível desenvolver abordagens inovadoras que levam 

as empresas para longe do lugar comum de baixa produtividade. Em um mundo cada 

vez mais competitivo, mesmo em ambientes hospitalares, empresas não conseguirão 

prosperar sem o desenvolvimento desse maior degrau da competência analítica. 

Na seção anterior, em relação ao terceiro degrau da competência analítica no 

cenário estudado, não foi possível evidenciar características de modelagens 

preditivas. Consequentemente, não foi possível identificar entre os hospitais e 

gestores, elementos mínimos do quarto degrau da competência analítica, que são 

dependentes de habilidades desenvolvidas no degrau anterior. 
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Essa constatação é demonstrada também pelos gestores nas duas falas 

abaixo. O gestor 1 ressalta a importância de desenvolver uma melhor análise de 

cenários externos e de processos críticos para chegar a esse patamar. O gestor 7 

acrescenta que o hospital, pelas características assistenciais e de prestação de 

serviço, apresentam condições próprias que dificultam a previsibilidade para a tomada 

de decisão.  

 

Isso não é preditivo! O que produzimos de dados não são suficientes, 

eles estão incompletos ainda, mas os processos críticos poderiam ter 

uma análise mais detalhada com ações de melhorias mais 

direcionadas. Ainda falta. A gente ainda tem alguns anos pela frente 

pra realmente acreditar que melhorando o processo externo e os 

processos críticos, a gente conseguirá a melhoria do desempenho da 

organização (G1). 

 

A gente é deficiente nesse aspecto. Eu na parte de gestão acho que 

tenho grande responsabilidade para tentar fazer essas projeções, né? 

Só que a gente tem muita dificuldade por vários aspectos, sabe? No 

hospital isso torna-se muito mais difícil porque a gente não sabe o que 

vai chegar na nossa porta, e isso altera tanto despesa quanto receita. 

Então por exemplo, eu não sei se eu vou ter 10 AVC, 15 AVC, 30 AVC. 

O COVID agora então nem se fala. A gente não sabe se a demanda 

vai ser de 5, 10, 15 ou 500 pacientes. Então é muito mais difícil de a 

gente conseguir uma previsibilidade bacana. O que existe hoje no 

hospital, que a gente faz? Previsibilidade no aspecto financeiro, de 

orçamento. Então, por exemplo, a gente sempre tenta prever o mês. 

Se for em abril  a gente vai conseguir ver o mês de maio, a gente 

nunca projeta mais do que isso. Tipo, “ah, e junho, julho?” “e agosto?” 

A gente não faz. Justamente por ser já bem complicado fazer o mês 

atual, você imagina projetar meses para frente (G7).  

 

O autor dos degraus da competência analítica (KUGLER, 2013) salienta que 

as empresas, independente do setor, para terem performance diferenciada deverão 

desenvolver habilidades diferenciadas entre seus gestores: capacidade de interpretar 

de forma realista as situações envolvidas, mesmo que ruins; simular tendências e 

condições que possam influenciar nos rumos do negócio; analisar os fatos em cadeias 
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de causa e efeito; simplificar de forma inovadora os processos produtivos da empresa; 

e rastrear e avaliar o efeito das modelagens e dos projetos inovadores. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Este estudo teve como propósito a avaliação e classificação do nível de 

maturidade em competência analítica, tendo como base duas instituições hospitalares 

no estado de São Paulo, ambas com mesmas características de utilização e sistema 

informatizado há mais de cinco anos.  

 Como fonte de avaliação para concluir o nível de maturidade em competência 

analítica das instituições, se faz necessário conhecer o nível de maturidade em 

competência analítica dos seus gestores.  

 Ficou demonstrado que os níveis de competência analíticas dos gestores 

complementam o nível desta competência da instituição e o inverso também se reflete. 

Nas instituições em que os processos são mais maturados, é mais evidente o 

nivelamento dos gestores sob o aspecto tomada de decisão com base em análise de 

dados. 

 Ficou evidente ainda, tendo como base os relatos dos gestores das duas 

unidades hospitalares pesquisadas, comparados aos degraus da competência 

analítica descritos por Kugler (2013), que ambas instituições navegam ainda pelo 

primeiro degrau de maturidade. Em alguns casos já esboçam elementos do segundo 

degrau. Não houve elementos suficientes para sugerir que alguma das instituições já 

esboçam maturidade de navegação no terceiro ou quarto degrau. 

 As entrevistas reforçam que ambas as unidades pesquisadas utilizam, ainda, 

um volume exaustivo de relatórios e análises de dados em busca das respostas sobre 

o que aconteceu. Um dos relatores declarou que utiliza os relatórios emitidos pelo 

sistema para importar para arquivos Excel, com o objetivo declarado de analisar os 

dados e chegar a conclusões, mesmo possuindo ferramentas de análises de dados 

como BI. 

 Ambas as instituições pesquisadas relataram a existência de colegiado para 

tomada de decisões estratégicas, o que lhes coloca em consonância ao segundo 

degrau da competência analítica. No entanto, estes exemplos e relatos, com maior 

evidência apareceram nos níveis diretivos, o que não se reflete da mesma forma nos 

níveis gerencias. Um dos relatores de nível gerencial relata que percebe evolução nas 

reuniões colegiadas, no entanto, elas ainda são com foco em entender por que 

aconteceu determinada circunstância na instituição com base em dados consolidados. 
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 Nenhuma das instituições pesquisadas demonstrou maturidade suficiente para 

evidenciar respostas que as classificassem no terceiro degrau, em que se busca 

respostas através da análise de dados para o “como aconteceu”? E “se acontecer”? 

Também não ficou evidente nenhuma conotação de classificação para o quarto 

degrau, em que as instituições neste nível são capazes de projetar “o que pode 

acontecer”. 

Percorrendo os degraus da escala de Kugler foi possível identificar uma 

diferença marcante entre as áreas assistenciais e as envolvidas com procedimentos 

administrativos nos hospitais. Nas áreas assistenciais, a abordagem preditiva é pouca 

desenvolvida e o foco é maior na resolução de problemas recorrentes e comuns a 

prática clínica. Nas áreas administrativas é mais fácil entender o caminho percorrido 

na escala. Mesmo assim, essas áreas estão nos degraus iniciais, entre o primeiro e o 

segundo. Os principais gestores ainda estão presos a análise de relatórios que falam 

mais da situação atual do que da futura. É mais comun entre eles o monitoramento de 

eventos e operações em busca da pergunta sobre “o que está acontecendo aqui?”. 

Apenas as áreas relacionadas a TI e a operação direta do negócio apresentaram 

elementos constituintes do segundo degrau da competência analítica. Foram capazes 

de em seus discursos mostrarem a utilização de análises mais elaboradas que 

envolviam dashboards para conseguir sincronizar operações e/ou processos em 

busca por responder a “por que aconteceu?”. Entretanto em nenhum dos setores foi 

possível identificar elementos do terceiro degrau, com a experimentação de modelos 

alternativos e muito menos do quarto degrau com ferramentas efetivamente preditivas 

que orientassem o futuro dos negócios. 
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6 LIMITES DA PESQUISA E SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS  

 

 A intenção inicial deste estudo era realizar análise comparativa entre as 

instituições pesquisadas, classificando-as em grupos como por exemplo, hospitais 

Privados, Filantrópicos e Públicos, para entender como está o nível de maturidade e 

competência analítica entre instituições de saúde de diferentes segmentos. 

Entretanto, não foi possível cumprir a proposta inicial devido as peculiaridades da 

pandemia que todo o setor saúde enfrentou nesse primeiro semestre de 2020. 

Instituições de saúde que já haviam sido acordadas para o trabalho solicitaram que a 

pesquisa fosse feita em outro momento. Também o número de gestores envolvidos 

nas entrevistas foi menor devido ao mesmo motivo. 

 De qualquer forma, a riqueza de dados que a pesquisa qualitativa apresentou 

para esse estudo foi suficiente para evidenciar o quanto estamos distantes de discutir 

instituições hospitalares inteligentes. 

 Por isso, sugere-se como continuidade a esse estudo no pós pandemia, a 

realização de pesquisa com a seleção de instituições que representem o setor privado, 

público e filantrópico em busca de desvelar o grau de maturidade que represente a 

realidade brasileira. 

 Outra sugestão de estudo é a construção de correlação das perspectivas do 

planejamento estratégico das instituições pesquisadas versus o nível de maturidade 

em competência analítica, podendo assim, avaliar quais instituições de saúde 

relacionam suas estratégias à essa competência. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulado(a) 

COMPETÊNCIA ANALÍTICA ENTRE GESTORES HOSPITALARES: a tomada de decisão baseada 

em inteligência de dados (Título provisório), conduzida por Pedro Marocco. Este estudo tem por 

objetivo identificar a competência analítica dos gestores hospitalares participantes da pesquisa. 

Você foi selecionado(a) por ser gestor de setor em unidade hospitalar. Sua participação não é 

obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

O risco da sua participação nessa pesquisa se restringem ao constrangimento por ter que 

responder a questões referentes ao seu trabalho. Você não terá gastos ou eventuais despesas para 

participar da mesma. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a uma entrevista aberta com 

questões referentes as competências analíticas. A mesma acontecerá em local e horário de sua melhor 

conveniência. A entrevista será gravada em meio digital para posterior transcrição. 

 Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível 

individual, visando assegurar o sigilo de sua participação.  

O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos e 

científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos ou 

instituições participantes. 

 Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui 

duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável / coordenador da pesquisa. 

Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do CEPH/FGV, onde 

você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer momento. 

 Contatos do pesquisador responsável: Pedro Marocco, e-mail pedromarocco@gmail.com, 

celular (011)94525-7935. 

 Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio 

Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, 

telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

  

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 

concordo em participar. 

 

________________________, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a) ________________________________ 

mailto:pedromarocco@gmail.com
mailto:etica.pesquisa@fgv.br


 

 

 

APÊNDICE B: Roteiro de Entrevista 
 
A construção da entrevista semiestruturada dessa pesquisa teve como base a obra de José Luiz Kugler, em suas definições das 
modalidades da competência analítica. 
 
 
CONSTRUTO TEÓRICO PARA A CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

DE PESQUISA  

PERGUNTAS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

1 – Competência analítica básica – Relatórios e consultas (o que 

aconteceu?) 

1 1 – Quais são os instrumentos de coleta de dados utilizados em sua 

instituição referentes ao cuidado, ao gerenciamento de pessoas e a 

aspectos financeiros? 

1.2 - Como são construídos os protocolos em cada área hospitalar e 

como eles se relacionam entre áreas afins? 

1..3- Como esses protocolos alimentam os bancos de dados e são 

utilizados entre equipes e setores hospitalares? 

1.4 – Esses protocolos, por sua vez, são construídos a partir de 

informações de bancos de dados? De evidências científicas na área da 

saúde? Como dados e evidências são associadas? 

1.5 - Quais áreas da unidade hospitalar que mais se beneficiam dos  

dados produzidos internamente? 

 

 

2 – Segundo degrau da competência analítica – sincronizar operações e 

processos (Por que aconteceu?) 

2.1 – As decisões estratégicas para o hospital são tomadas em grupo? 

Quem são os participantes desse grupo decisório? 

 



 

 

 

2.2 – Que ferramentas (OLAPs, KPIs, Dashboards) são utilizados para 

essa tomada de decisão?  

2.3 – Quais são os indicadores de desempenho utilizados em seu 

hospital? 

 

2.4 – Como eles são utilizados na construção de estratégias de 

produtividade? 

 

2.5 - Você acredita que o tamanho da base de dados de seu hospital, com 

a quantidade de informações geradas ao longo dos anos, seja suficiente 

para tomadas de decisões gerenciais estratégicas? 

 

2.6– Pode me construir um exemplo a esse respeito? 
 

2.7 - Com que frequência sues gestores (Diretores, Gerentes e 

coordenadores), utilizam a massa de dados produzidas internamente para 

tomada de decisões? 

 

 

3 – Terceiro degrau da competência analítica - validar alternativas (E 

se...?) 

3.1 – Como são relacionados os indicadores da instituição hospitalar em 

que atua na construção de relações de causa e efeito? 

 

 



 

 

 

3.2 -Como você associa essas modelagens com vantagens competitivas 

em seu hospital? 

 

3.3 - Qual sua percepção sobre a qualidade das decisões tomadas por 

seus gestores no processo diário da unidade hospitalar? 

 

3.4 - Caso você tivesse que escolher, em ter dados produzidos 

internamente ou coletados externamente para sua tomada de decisão 

estratégica, qual seria sua escolha e porquê? 

3.5- Qual o tempo necessário para a tomada de decisões em seu hospital 

a partir de dados coletados? 

3.6 – Como se dá a integração de seus sistemas operacionais e a BI? 

3.7– Qual o tempo médio de reação a eventos críticos em seu hospital? 
 

3.8 - Você acredita que seus gestores são capacitados para processar, 

avaliar, cruzar, criticar e planejar o futuro com o volume de dados 

produzidos internamente? 

 

4 – Quarto degrau da competência analítica - Uso de modelos preditivos 

(o que pode acontecer agora?) 

6.1 – Como são construídos os modelos preditivos em seu hospital e 

como eles se relacionam com a tomada de decisões estratégicas e 

operacionais em seu hospital? 

 

6.2 - Os dados produzidos internamente, em sua avaliação, são 

suficientes para gerenciar a operação da unidade hospitalar? 



 

 

 

APÊNDICE C: MODELO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS TRANSCRITAS 
 

Trecho de análise do Gestor 1: Pags 7 e 14 do total de 25. 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO (BARDIN, 1997) - CÓDIGO DA ENTREVISTA: G1 

Pag 7 

ENTREVISTA/CONTEXTO 
(Dados brutos) 

PRIMEIRA ANÁLISE 
(Leitura sistematizada das 

entrevistas formatando o corpus 
inicial de análise) 

SUBCATEGORIA 
(Classificação dos corpus 

iniciais em subcategorias de 
análise) 

UNIDADE DE CODIFICAÇÃO 
(associação com os degraus da 

competência analítica)  

A gestão de enfermagem, eu 
penso que é a que mais se 
beneficia hoje; com esses dados 
produzidos internamente, e a 
gestão da qualidade hospitalar, 
que ela tem a pressão de 
melhorar processos para obter 
as acreditações. São as duas 
que me ocorre mais diretamente. 
Isso falando em operação. No 
suporte a operação, eu penso 
que, a farmácia, tanto na 
dispensação, quanto na tentativa 
de reduzir estoques, economizar 
itens caros, ne? Porque a gente 
tem muita quimioterapia aqui. 
Eles também beneficiam esses 
dados estruturados.. 
 
 
 
 

Cita as áreas que entende como 
as que mais se beneficiam dos 
dados produzidos internamente 
 
 
 
Enfermagem, qualidade 
hospitalar, farmácia. 
 
 
 
Na setor da farmácia cita a 
importância na redução de 
custos e otimização de estoques 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de dados internos 
 
 
 
 
 
Setores envolvidos na análise 
de dados 
 
 
 
 
Exemplo de benefício da análise 
inicial de dados 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMEIRO GRAU DA 
COMPETENCIA ANALÍTICA – 
ANÁLISE DE DADOS 
PRIMÁRIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Nós somos uma fundação. Na 
organização jurídico 
organizacional brasileira, uma 
fundação tem uma diretoria 
voluntária. Essa diretoria 
voluntária, se reúne 
mensalmente, e tem poder sim, 
de decisão. Só que, essa direção 
aqui, da Fundação Manoel 
Carvalho, ela constituiu um 
diretor superintendente. E ele 
constituiu uma diretoria 
executiva. Então quem consome 
os dados das análises do BSC, e 
a diretoria executiva. Porque ela 
que tem que dar conta de 
eventuais ajustes operacionais, 
tanto na área de saúde, quanto 
financeiro, TI, comunicação, 
relacionamento com médicos, 
relacionamento com o apoio 
social e relacionamento também, 
técnico específico. Então tem 
uma diretoria executiva, que 
responde a um diretor 
superintendente, que por sua 
vez, se reúne mensalmente com 
a diretoria voluntária. Essa 
diretoria executiva, e que usa o 
BSC, na tomada de decisão 
estratégica 

 
 
Justifica o processo de tomada 
de decisão em nível superior a 
partir da constituição jurídica do 
hospital. 
 
 
 
Associa as decisões finais a 
dois níveis: uma diretoria 
executiva que se submete a um 
diretor superintendente que por 
sua vez se remete a uma 
diretoria voluntária. 
 
 
 
 
 
O superintendente é que realize 
os ajustes operacionais 
baseados em dados dos setores 
financeiro, TI, entre outros. 
 
 
 
A diretoria executiva é 
responsável pela decisão 
estratégica 
 

 
 
Hierarquia no processo decisório 
 
 
 
 
 
 
Tomada de decisão em 
ambiente colegiado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajustes operacionais baseados 
em ambiente coletivo 
 

 
 
 
SEGUNDO DEGRAU DA 
COMPETÊNCIA ANALÍTICA – 
TOMADA DE DECISÃO 
COLEGIADA 

 

 



 

 

 

APÊNDICE D: APROVAÇÃO CEP FGV 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 


