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RESUMO 

 

Um dos principais desafios das empresas atualmente é como garantir a criação de valor aos 

acionistas ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Como 

parte fundamental na sociedade, têm grande responsabilidade quanto ao gerenciamento dos 

seus processos de forma sustentável, e podem minimizar o impacto de suas operações ao meio 

ambiente e contribuir para o progresso social ao incorporarem a sustentabilidade na estratégia 

de negócio. O desafio não se refere mais a “se”, mas sim a “como” endereçar as questões de 

sustentabilidade nos processos de tomada de decisão. Saúde bem-estar e seus determinantes 

sociais e ambientais são elementos centrais na agenda para o desenvolvimento sustentável e o 

debate sobre as mudanças climáticas renovou a atenção para a relação entre sustentabilidade e 

saúde, sendo que vários estudos ressaltam os riscos à saúde humana decorrentes dos efeitos 

adversos das mudanças climáticas.  O estudo da sustentabilidade no setor hospitalar é recente e 

muitas vezes associado à responsabilidade social que é inerente ao setor, qual seja, promover e 

proteger a vida e a saúde da população. Apesar desta característica inerente ao setor, os hospitais 

são reconhecidos como instituições que geram grande impacto ambiental, pois operam 

ininterruptamente durante todo o ano, sendo grandes consumidores de recursos naturais e 

geradores de resíduos e efluentes líquidos. Sem atuar com responsabilidade sobre os possíveis 

impactos, a operação de um hospital pode contribuir fortemente para o esgotamento dos 

recursos naturais e mudanças climáticas e, consequentemente, promover efeitos negativos à 

saúde humana. Assim, o setor hospitalar tem uma responsabilidade dobrada na promoção e 

proteção da saúde humana. Este trabalho visa investigar como a sustentabilidade está permeada 

na estratégia de uma unidade hospitalar, Hospital Alfa, localizada na cidade de São Paulo, 

usando como referência o modelo de criação de valor sustentável desenvolvido por Hart e 

Milstein (2004), ferramenta que permite um diagnóstico simples, mas relevante sobre o 

desempenho de uma empresa no que tange às práticas de sustentabilidade. A partir de análise 

individualizada e comparativa a práticas de mercado, os resultados demonstram que há um 

desequilíbrio entre os quadrantes do modelo, o que indica que a instituição pode estar perdendo  

oportunidades de criar valor de longo prazo e contribuir para o desenvolvimento sustentável.  

 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade Empresarial; Setor Hospitalar; Saúde; Desenvolvimento 

Sustentável; Mudanças Climáticas 



ABSTRACT 

 

One of the main challenges facing companies today is how to guarantee the creation of 

shareholder value while contributing to sustainable development. As a fundamental part of 

society, they have great responsibility for managing their processes in a sustainable manner and 

can minimize the impact of their operations on the environment and contribute to social 

progress by incorporating sustainability into the business strategy. The challenge no longer 

refers to “if”, but “how” to address sustainability issues in decision -making processes. Health, 

well-being and its social and environmental determinants are central elements on the sustainable 

development agenda and the debate on climate change has renewed attention to the relationship 

between sustainability and health, with several studies highlighting the risks to human health 

resulting from the adverse effects of climate change. The study of sustainability in the hospital 

sector is recent and often associated with the social responsibility that is inherent in the sector, 

namely, to promote and protect the life and health of the population. Despite this characteristic 

inherent to the sector, hospitals are recognized as institutions that generate great environmental 

impact, as they operate continuously throughout the year, being large consumers of natural 

resources and generators of waste and liquid effluents. Without ac ting responsibly on the 

possible impacts, the operation of a hospital can contribute strongly to the depletion of natural 

resources and climate change and, consequently, promote negative effects on human health. 

Thus, the hospital sector has a double responsibility in promoting and protecting human health. 

This work aims to investigate how sustainability is embedded in the strategy of a hospital unit, 

Hospital Alfa, located in the city of São Paulo, using as a reference the sustainable value 

creation model developed by Hart and Milstein (2004), a tool that allows a diagnosis simple but 

relevant of a company's performance in terms of sustainability practices. Based on an 

individualized and comparative analysis of market practices, the results demonstrate that there 

is an imbalance between the quadrants of the model, which indicates that the institution may be 

missing opportunities to create long-term value and contribute to sustainable development.  

 

 
 
 
Keywords: Corporate sustainability; Hospital Sector; Health; Sustainable development; 

Climate change 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

 

Um dos principais desafios das empresas atualmente é como garantir a criação de valor 

aos acionistas ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento sustentável (SARI 

et al., 2020; BAUMGARTNER, 2014). Como parte fundamental na sociedade, as empresas têm 

importante responsabilidade quanto à gestão dos seus processos de forma sustentável, e podem 

minimizar o impacto de suas operações ao meio ambiente e contribuir para o progresso social 

ao incorporarem a sustentabilidade na estratégia corporativa (SARI et al., 2020; AGUDELO; 

JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019).  

A responsabilidade social das empresas nunca foi tão proeminente na agenda 

corporativa, destacando-se como tópico principal nas recentes reuniões do Fórum Econômico 

Mundial1. O lançamento da versão do Manifesto Davos 2020, em celebração aos 50 anos da 

organização, enfatizou o entendimento de que, para além do retorno ao acionista, uma empresa 

tem como objetivo integrar as necessidades das partes interessadas na criação de valor 

compartilhado e sustentado2. O Relatório de Riscos Globais, resultado de pesquisa realizada 

com os principais líderes mundiais, destacou os impactos das mudanças climáticas e a 

necessidade de atuação coletiva imediata para enfrentamento dos desafios relacionados; pela 

primeira vez na história da Pesquisa de Percepção de Riscos Globais, as preocupações 

ambientais prevaleceram como os principais riscos de longo prazo por probabilidade e potencial 

de impacto (WEF, 2020). De uma maneira geral, a discussão sobre o impacto das ações 

humanas sobre o sistema terra, levando a fenômenos como aquecimento global e as mudanças 

climáticas tem ganhado cada vez mais relevância (HOTEZ, 2016; STEFFEN, 2016; STEFFEN 

et al., 2015). 

A ONU fez um apelo, no início deste ano, convocando entidades de todos os setores e 

a sociedade de forma geral, para atenção ao cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), lançados em 2015 como parte da Agenda 2030 do desenvolvimento 

 
1 Disponível em https://exame.com/economia/10-temas-e-momentos-que-definiram-o-encontro-da-elite-global-
em-davos/ , acesso em 20/04/20. 
2 Disponível em https://www.weforum.org/agenda/2019/12/how-has-global-economy-changed-50-years-davos-
1973-to-2020-world-economic-forum/ , acesso em 20/04/20. 

https://exame.com/economia/10-temas-e-momentos-que-definiram-o-encontro-da-elite-global-em-davos/
https://exame.com/economia/10-temas-e-momentos-que-definiram-o-encontro-da-elite-global-em-davos/
https://www.weforum.org/agenda/2019/12/how-has-global-economy-changed-50-years-davos-1973-to-2020-world-economic-forum/
https://www.weforum.org/agenda/2019/12/how-has-global-economy-changed-50-years-davos-1973-to-2020-world-economic-forum/
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sustentável (ONU, 2020b). Intitulada como Década da Ação, segundo a Agência é preciso 

maior foco e velocidade e ações ambiciosas para atender os compromissos definidos. 

Saúde, bem-estar e seus determinantes sociais e ambientais são elementos centrais na 

agenda para o desenvolvimento sustentável (BICKLER; MORTON; MENNER, 2020); a saúde 

é o meio para alcança-lo e, ao mesmo tempo, é o resultado esperado do desenvolvimento 

sustentável, ou seja, constitui ao mesmo tempo um resultado e uma pré-condição (WEISZ et 

al., 2011). O debate sobre as mudanças climáticas renovou a atenção para a relação entre 

sustentabilidade e saúde (KJAERGARD; LAND; PEDERSEN, 2014; WEISZ et al., 2011). No 

início deste ano, a OMS também publicou treze desafios para a década de 2020-2030, definidos 

como urgentes e globais e que precisam ser abordados nos próximos anos. Dentre os desafios, 

destaca a relevância de se fortalecer o tema da saúde no debate climático, concluindo que “crise 

climática constitui uma crise de saúde” (WHO, 2020b).  

A seriedade dos efeitos das mudanças climáticas na saúde é cada vez mais clara, tendo 

em vista que impactam os determinantes sociais e ambientais da saúde, incluindo o acesso das 

pessoas a ar puro, água potável, alimentos suficientes e abrigo seguro  (WHO, 2018). Vários 

estudos ressaltam os riscos para a saúde humana decorrentes das atividades do homem 

(VENTURA et al., 2020; WATTS et al., 2018b; MCMICHAEL 2016; DEMAIO; 

ROCKSTROM, 2015; KJAERGARD; LAND; PEDERSEN, 2014). Segundo dados da OMS, 

a expectativa é de cerca de 250 mil mortes por ano causadas por diarreia, desnutrição, malária, 

e estresse por calor em decorrência dos efeitos das mudanças climáticas, e os custos diretos dos 

efeitos à saúde humana devem ser da ordem de US $ 2 a 4 bilhões por ano até 2030 (WHO, 

2020a). A poluição do ar ampliada pelas mudanças climáticas eleva a incidência de doenças 

cardiovasculares e respiratórias, levando a gastos expressivos e milhares de mortes em todo o 

mundo (WYNKOOP, 2020). No mesmo sentido, os efeitos das ações do homem têm 

contribuído para o aumento nas taxas de incidência de várias doenças tropicais como exemplo 

a dengue, Chikungunya, Zika, a malária e coronavírus MERS que causam inúmeras mortes em 

várias regiões do mundo (HOTEZ, 2016).  

A responsabilidade social (RS) é inerente ao setor da saúde tendo em vista que sua 

missão é promover e proteger a vida e a saúde da população (TOMASELLI; GUPTA, 2020; 

RUSSO, 2016). Há também uma questão ética relacionada a RS nos cuidados com a saúde, de 

forma que as organizações devem atuar para garantir a qualidade dos serviços, atender as 

necessidades e proteger a saúde da população (RUSSO, 2016; BRANDÃO et al., 2013). Apesar 

desta característica intrínseca da responsabilidade social, as operações do setor de saúde têm 

grande potencial de impacto ao meio ambiente. As emissões geradas pelos serviços de saúde, 
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de acordo com estudo realizado pela organização Saúde sem Danos em 2019, representam 4,4% 

do total de emissões líquidas globais, sendo equivalente às emissões anuais de 514 usinas de 

carvão, e o setor de saúde constituiria o quinto maior emissor global de GEE caso fosse um país 

(HCWH, 2019).  

Os hospitais também são reconhecidos como instituições que geram grande impacto 

ambiental (OZELSEL et al., 2019; PICHLER et al., 2019; LIMA; JUNIOR; LUNA, 2018; 

BALBUS et al, 2016; MCGAIN; NAYLOR, 2014; WEISZ et al., 2011). Operam 24 horas por 

dia e sem interrupção durante todo o ano, e são responsáveis por grande consumo de energia, 

água, materiais, além de grandes geradores de resíduos sólidos e efluentes líquidos; desta forma, 

oferecem um grande potencial de impacto negativo ao meio ambiente, contribuindo fortemente 

para o esgotamento dos recursos naturais e mudanças climáticas (LIMA; JUNIOR; LUNA, 

2018; MCGAIN; NAYLOR, 2014; WEISZ et al., 2011). 

Dado o contexto do debate das mudanças climáticas e a conexão de seus efeitos com 

a saúde humana, o setor hospitalar, deste modo, tem uma responsabilidade dobrada no contexto 

do desenvolvimento sustentável, qual seja proteger e promover a saúde ao mesmo tempo em 

que deve atuar para minimizar o potencial de impacto ao meio ambiente e à saúde pública como 

resultado de suas operações (WEISZ et al., 2011). Trata-se de um dever lógico e ético impedir 

que externalidades de suas operações afetem o seu objetivo principal (KRUGER; ARAUJO; 

CURI, 2017).  

Diferente de outros setores, a contribuição acadêmica para o estudo da RSC no setor 

de saúde, em que se incluem os hospitais, é mais recente embora consista em um tópico de 

grande importância para o setor  (TOMASELLI; GUPTA, 2020; MELLO; COLLEGE, 2019; 

DESAI; CHANDAWARKAR, 2015; BRANDÃO et al., 2013; WEISZ et al., 2011). Tomaselli 

e Gupta (2020) identificaram que, considerando o período de dez anos entre 2007 e 2016, 

estudos associados a RSC no setor de saúde não receberam atenção sistemática na pesquisa 

acadêmica, e houve um pequeno crescimento de publicações nos últimos anos.  

O mercado de saúde brasileiro se destaca como o 8º maior no mundo, encerrando o 

ano de 2019 com um número total de 6.041 hospitais, sendo que 2.392 correspondem a 

instituições públicas (39,6%), 1.860 a instituições privadas com fins lucrativos (30,8%) e 1.789 

a instituições privadas sem fins lucrativos (29,6%) (ANAHP, 2020). De acordo com estimativas 

da Associação Nacional dos Hospitais Privados (ANAHP), em 2019, as despesas com saúde 

representaram cerca de 9,1% do PIB brasileiro, o equivalente a R$657,57 bilhões (ANHAP, 

2020, p. 58). O setor hospitalar também se destaca como grande empregador de acordo com 

dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2018, o setor hospitalar passou a 
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marca de 1,26 milhões de empregados formais em 2019 (ANAHP, 2020). Estes elementos 

destacam a importante dimensão do setor hospitalar na economia brasileira.  

No que tange à sustentabilidade, contudo, dentre os TOP 10 melhores hospitais do país 

listados em o Ranking dos Melhores Hospitais - 20203, apenas cinco deles publicaram de forma 

estruturada, em relatórios anuais de sustentabilidade, suas iniciativas e avanços em 

sustentabilidades relativos ao ano de 2019; o que confirma que há oportunidades ao setor. Os 

impactos e possibilidades são potencializados considerando o universo de mais de seis mil 

hospitais existentes no país  

Há pouca contribuição acadêmica tratando da incorporação da sustentabilidade na 

estratégia das organizações do setor hospitalar. Não se identificaram estudos que abordem, de 

uma forma mais ampla e multidimensional, numa perspectiva de tempo e considerando os 

ambientes internos e externos de uma organização, como um hospital pode avaliar o seu 

desempenho em sustentabilidade e identificar oportunidades para construir uma trajetória de 

criação de valor sustentável. Incorporar questões de sustentabilidade para além dos aspectos 

sociais, contribui para a otimização dos resultados, minimização dos efeitos negativos ao meio 

ambiente e à saúde da população. O presente trabalho pretende contribuir, deste modo, para 

ampliar a discussão da sustentabilidade no setor hospitalar, em todos os seus aspectos – sociais, 

econômicos e ambientais, a partir da utilização de uma ferramenta de diagnóstico simples e 

relevante que permitirá às organizações avaliarem o seu desempenho para sustentabilidade e 

identificarem oportunidades de melhorias. 

 

1.2 QUESTÃO E OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

O tema deste trabalho é a sustentabilidade empresarial no setor hospitalar e questão 

que se pretender responder é a seguinte: Como a sustentabilidade está permeada na estratégia 

de uma organização do setor hospitalar brasileiro? 

Para atender à esta questão foram definidos objetivos que nortearam este estudo: 

• Objetivo Principal: Compreender como a sustentabilidade está integrada na estratégia 

de uma unidade hospitalar comparativamente a outras instituições do setor hospitalar 

brasileiro 

• Objetivos Específicos: 

 
3 Informações completas e a metodologia adotada podem ser encontradas no link 

https://www.newsweek.com/best-hospitals-2020. Para acessar o ranking dos hospitais brasileiros, selecionar a 
opção “Best Hospitals – Brazil”. 

https://www.newsweek.com/best-hospitals-2020
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o A partir de estudo de caso de uma unidade hospitalar e práticas de mercado, 

investigar as iniciativas e o status de integração da sustentabilidade na estratégia 

de negócio desta organização; 

o Comparar o desempenho da unidade hospitalar selecionada com outras unidades 

referências nacionais no setor;  

o Identificar eventuais gaps e oportunidades de práticas que podem contribuir para 

a integração da sustentabilidade na unidade hospitalar em estudo e ao setor 

hospitalar de uma forma geral. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está estruturado em outras cinco partes, além desta introdução. Na 

Seção 2, é realizada a revisão de literatura com o objetivo de contextualizar, a partir de estudos 

anteriores como o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade empresarial vem evoluindo 

ao longo do tempo e, também, é feita uma análise direcionada ao setor hospitalar. Esta seção é 

concluída com a apresentação de modelos que podem ser utilizados para a integração da 

sustentabilidade na estratégia empresarial e, com maior aprofundamento, do modelo 

selecionado como referência para este estudo de caso específico.  

A Seção 3 apresenta o percurso metodológico utilizado neste trabalho e que subsidiará 

a coleta dados e intepretação dos resultados. Na sequência, na Seção 4, é apresentado o estudo 

de caso do hospital escolhido, seu perfil e sua estratégia para sustentabilidade. Os resultados e 

a discussão do estudo de caso e de benchmark são conduzidos na Seção 5. A partir desta análise, 

a última Seção contempla as considerações finais, a aplicabilidade, limitações e oportunidades 

de estudos futuros.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura de um tópico em estudo propicia uma base consistente para 

conhecimento e desenvolvimento de uma teoria e contribui para a consolidação de estudos 

sobre determinados temas, bem como para a descoberta de novas áreas de pesquisa 

(WEBSTER; WATSON, 2002).  

Rowley e Slack (2004) mencionam que a pesquisa bibliográfica constitui um resumo 

sobre um determinado campo de estudo e contribui para a identificação das áreas em que 

pesquisas adicionais seriam benéficas, bem como na identificação de perguntas de pesquisa 

específicas e métodos de pesquisa e, em fase posterior, na análise e interpretação dos resultados. 

Os objetivos da revisão de literatura em um projeto de pesquisa podem ser variados, 

tais como compartilhar resultados de estudos anteriores com tema similar ao do projeto atual; 

contextualizar o que existe de mais amplo disponível sobre o tópico em análise, a fim de 

preencher possíveis lacunas e complementar estudos anteriores; oferecer uma estrutura para 

situar a importância do estudo; e uma referência para comparação de resultados entre os estudos 

apresentados (CRESWELL, 2007, p. 45-46). 

Esta seção reúne a revisão de literatura que contribuiu para a identificação das 

oportunidades de pesquisa e definição dos objetivos deste estudo. O domínio substantivo 

escolhido para estudo é Sustentabilidade Empresarial no Setor Hospitalar e o domínio 

metodológico envolveu investigação mais profundada em três frentes: sustentabilidade 

empresarial, sustentabilidade empresarial no setor hospitalar e modelos que fornecem uma 

estrutura para implementação da sustentabilidade em alguns hospitais selecionados. O Quadro 

1 apresenta um resumo da revisão bibliográfica utilizada para atender este trabalho. 

 

Quadro 1. Temas abordados na Revisão de Literatura e autores referência. 

Tema Principais Autores estudados 

Sustentabilidade 

Empresarial 

Contexto do 

Desenvolvimento 
Sustentável 

 

 

Steffen (2016); McMichael (2016); Hotez (2016); 

Bathia e Orsini (2016); Veiga (2015); Steffen et al. 
(2015);Rockstrom et al. (2009); Marrewijck (2003) 

 

Contexto e Trajetória da 

Sustentabilidade 

 
Matten e Moon (2020); Agudelo, Johannnsdottir, 

Davidsdottir (2019); Baumgartner (2014); Eccles, 

Perkins e Serafeim (2012); Porter e Kramer (2011); 

Montiel (2008); Porter e Kramer (2006); Hart 

(2005) 
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Sustentabilidade 

no Setor 
Hospitalar 

Saúde e 

Desenvolvimento 
Sustentável 

 

 

Braz et al. (2020); Bickler, Morton e Menner 

(2020); Ozelsel, Sondekoppan e Tsui (2019); Hanna 

e Bryson (2019); Watts (2018a); Watts (2018b); 
Carrapato, Correia e Garcia (2017); McMichael 

(2016); Steffen (2016); Desai e Chandawarkar 

(2015); Demaio e Rockstrom (2015); Kjaergard, 

Land e Pedersen (2014); Carvalho (2013);  

 

Sustentabilidade 

Empresarial no Setor 

Hospitalar 

 

 

Yildrim, Abdul e Dinçer (2020); Wynkoop (2020); 

Tomaselli e Gupta (2020); Kargar, Paydar e Safaei 

(2020); Mello e College (2019); Lopes et al. (2019); 
Lubis (2018); Lima, Junior e Luna (2018); Manika 

et al. (2017); Kruger, Araujo e Curi (2017); Zadeh, 

Xuan e Shepley (2016); Russo (2016); Nascimento, 

Araújo e Alves (2016); Matida (2016); Balbus et al 

.(2016); Desai e Chandawarkar (2015); Mcain e 
Naylor (2014); Buffoli et al. (2013);  Brandão et al. 

(2013); Weisz et al. (2011) 

 

Modelos para 

Sustentabilidade 

Empresarial 

Frameworks para a 

implementação e 

integração da 

sustentabilidade na 
estratégia empresarial 

 

Silvestre e Fonseca (2020); Sari et al. (2020); 

Nawaz e Koç (2018); Kruger, Araujo e Curi (2017); 

Zadeh, Xuan e Shepley (2016); Morioka e Carvalho 

(2016); Engert, Rauter, Baumgartner (2016); 

Baumgartner (2014); Eccles, Perkins e Serafeim 
(2012); Porter e Kramer (2011); Porter e Kramer 

(2006);   Hart e Milstein (2004) 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

 

Eventos climáticos extremos, desastres naturais relacionados ao clima como furacões, 

secas e incêndios, perda de biodiversidade, milhões de pessoas passando fome ou em situação 

de desnutrição no mundo, aquecimento global, pobreza extrema e  incerteza econômica, entre 

outros, se tornaram um tema central para várias empresas (EPSTEIN, 2008). 

Já não se discute se as empresas deveriam considerar seu papel de responsabilidade 

social ou o impacto de suas atividades nas comunidades onde operam e nos grupos de 

stakeholders com quem se relacionam. O desafio das empresas não mais se refere a “se” devem 

ser endereçados os impactos sócio, econômicos e ambientais, e sim, o desafio está em “como” 

incorporá-los aos planos de negócios e ao processo de tomada de decisão diário (AGUDELO; 

JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019; EPSTEIN, 2008). 
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Desde a segunda metade do século XX, tem-se verificado crescente preocupação e 

ampla discussão sobre práticas que impactam negativamente o meio ambiente e a sociedade de 

forma geral. Neste contexto, toma força o debate internacional sobre oportunidades de 

desenvolvimento sustentável e como as nações, empresas e sociedade podem contribuir mais 

proativamente e de forma mais socialmente responsável para minimizar tais impactos 

(SILVESTRE; FONSECA, 2020). Esta seção está dividida em duas partes; a primeira aborda 

alguns dos principais eventos e debates que contribuíram para o avanço do debate sobre 

desenvolvimento sustentável; a segunda, apresenta a evolução da conscientização e 

compromisso das empresas para a responsabilidade social em torno das questões de 

sustentabilidade 

 

2.1.1 Contexto do Desenvolvimento Sustentável 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi intensificado a partir do período pós-

guerra quando se verificou forte crescimento populacional, acompanhado da intensificação do 

processo de industrialização, urbanização, maior conectividade possibilitada por novas 

tecnologias, e mobilidade internacional, levando a um forte período de crescimento econômico 

global (STEFFEN, 2016). O desenvolvimento a partir dos anos 50 foi fundamentando no uso 

abundante de recursos naturais, como água e energia, especialmente de combustíveis fósseis 

que tinham relativamente custos mais baixos em relação a outras fontes de energia; o imperativo 

que vigorava à época era atingir o crescimento econômico que permitisse a recuperação das 

economias impactadas pela segunda guerra mundial (STEFFEN, 2016; HART, 2005).  

O período pós-guerra vivenciou grande crescimento econômico, mas foi caracterizado 

também pelas desigualdades econômicas e sociais entre países ricos e pobres, e mesmo dentro 

dos países mais desenvolvidos (VEIGA, 2015, p. 65). O progresso econômico também foi 

acompanhado da maior preocupação com a resultante degradação ambiental e a má gestão dos 

recursos naturais a partir dos anos 60, quando a disponibilidade de combustíveis fósseis a baixo 

custo se tornou mais escassa. Foi nesta época que surgiu desenvolvimento sustentável, mas foi 

apenas nos anos 70 e 80 que ganhou relevância (AGUDELO; JOHANNSDOTTIR; 

DAVIDSDOTTIR, 2019; SILVA; MONTEIRO; LEITE, 2018; BATHIA; ORSINI, 2016),  

Entre os anos 60 e 70, também se intensificou, no cenário internacional, a discussão 

sobre a abordagem mais adequada para o termo desenvolvimento, se estaria relacionado ao 

progresso material, expressado na forma da renda per capita ou se teria um sentido mais amplo, 

englobando outros aspectos como as questões sociais; até o início dos anos 60, a distinção entre 
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desenvolvimento e crescimento teve menor relevância, pois os países ricos tinham se 

beneficiado fortemente do processo de industrialização; nos países menos desenvolvidos, este 

processo era ainda incipiente ou nem havia começado (VEIGA, 2015, p. 65). O debate teve a 

influência dos economistas Mahbub ul Haq e Amartya Sen, para os quais o objetivo central do 

desenvolvimento é expandir as liberdades humanas, a partir de um processo que “expanda as 

capacidades humanas pelo aumento das escolhas que as pessoas possam fazer para ter vidas 

plenas e criativas” (VEIGA, 2015, p. 65) 

Em atenção à crescente importância de compreender e atuar sobre as consequências 

do desenvolvimento tal como vinha ocorrendo, a ONU lançou programas dedicados aos temas 

sociais e ambientais (SILVESTRE; FONSECA, 2020). No ano de 1965, foi criado o Programa 

das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD) com o objetivo de promover o 

desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo (VEIGA, 2015, p. 16). E, durante a 

Conferência sobre o Meio Ambiente Humano em 1972, foi lançado o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com o objetivo de contribuir com medidas para a 

conservação do meio ambiente e o estímulo do uso eficiente de recursos naturais num contexto 

de desenvolvimento sustentável; neste mesmo ano, foi lançado o Relatório intitulado Limites 

do Crescimento, desenvolvido para o Clube de Roma, que alertou para as consequências do 

crescimento rápido da população mundial tendo em vista a disponibilidade limitada dos 

recursos naturais ,e sinalizou a necessidade de iniciativas mais responsáve is por parte das 

empresas, além de revisão das estruturas regulatórias (SILVESTRE; FONSECA, 2020; 

AGUDELO; JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019; VEIGA, 2015, p. 25).  

Estes eventos lançaram as bases para a contextualização e definição do 

desenvolvimento sustentável que vêm sendo adotada até os dias atuais (SILVESTRE; 

FONSECA, 2020). Foi a partir dos anos 70 e 80 que a discussão sobre o desenvolvimento 

sustentável, fundamentado não apenas no crescimento econômico, mas também nas bases social 

e ambiental se firmou (BATHIA; ORSINI, 2016). Na década de 70, surgiram algumas das 

principais empresas que mais tarde seriam reconhecidas pela responsabilidade corporativa, 

como a inglesa Body Shop, em 1976, e a americana Ben & Jerry's em 1978 (AGUDELO; 

JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019).  

Os anos 80 foram marcados por novas preocupações sociais que foram refletidas em 

alguns eventos que fortaleceram o senso de conscientização em relação às questões ambientais 

e ao desenvolvimento sustentável e a conduta corporativa, tais como a criação da Direção-Geral 

do Meio Ambiente da Comissão Europeia em 1981, da Comissão Mundial de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento em1983, o desastre nuclear de Chernobyl em 1986, a publicação do 
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relatório Nosso Futuro Comum em 1987 pela Comissão Brundtland, a adoção do Protocolo de 

Montreal em 1987 pela ONU e a constituição do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC) no ano de 1988 (AGUDELO; JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 

2019). 

No relatório “Nosso Futuro Comum” publicado durante a Comissão Mundial de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada no ano de 1987, a Comissão Brundtland ratificou o 

conceito de desenvolvimento sustentável, enfatizando a relação entre o desenvolvimento e as 

questões sociais e ambientais (KJAERGARD, LAND, PEDERSEN, 2014) e reforçou o aspecto 

intergeracional, sendo o “desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às próprias necessidades” 

(BATHIA; ORSINI, 2016, p.300). Para ser sustentável, o conceito de desenvolvimento deve 

incorporar aspectos da sustentabilidade ambiental, social e econômica, de forma a promover o 

bem-estar humano sem degradar o meio ambiente hoje e no futuro (ZADEH; XUAN; 

SHEPLEY, 2016). O conceito de desenvolvimento tem por base a mudança de paradigma de 

um modelo de desenvolvimento fundamentado na desigualdade e na exploração intensiva de 

recursos naturais para um modelo de desenvolvimento que promove um novo rumo normativo, 

envolvendo novas formas de atuação, com maior responsabilidade, solidariedade e prestação 

de contas, tanto no nível local, nacional quanto global (KJAERGARD; LAND; PENDERSEN, 

2014).  

Durante os anos 90, alguns eventos no âmbito internacional tiveram importante 

influência quanto à perspectiva em relação à abordagem do desenvolvimento sustentável e a 

responsabilidade social de forma mais ampla (AGUDELO; JOHANNSDOTTIR; 

DAVIDSDOTTIR, 2019). Dentre eles se destacaram a constituição da Agência Europeia do 

Meio Ambiente em 1990; a cúpula das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida como ECO-92, em que foi lançada a Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, visando buscar soluções para as questões socioambientais 

e que resultou na adoção da Agenda 21 por diversos países; o Quadro das Nações Unidas para 

Convenção sobre Mudança do Clima (UNFCCC) no ano de 1992; e o Protocolo de Kyoto em 

1997. A formação dos órgãos e acordos internacionais contribuiu para o avanço na agenda 

global para o clima e um esforço coletivo para avançar rumo ao desenvolvimento sustentável 

em todos os seus aspectos (AGUDELO; JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019).   

O Pacto Global das Nações Unidas (UNGC – United Nations Global Compact) foi 

constituído no ano de 2000, reunindo governos, corporações, representantes do terceiro setor e 

sociedade civil como forma de fortalecer a governança global e cooperativa para os temas 
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relacionados aos direitos humanos, sociais e ambientais. No mesmo ano, líderes de 191 nações 

assinaram a Declaração do Milênio, com o compromisso de atuar sobre temas sociais como 

erradicação da fome e da pobreza extrema e ambientais, com objetivos definidos até o ano de 

2015 (AGUDELO; JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019; KJAERGARD, LAND, 

PEDERSEN, 2014). 

Em 2012, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (CNUDS), também no Rio de Janeiro e conhecida como Rio+20, como parte do 

processo de debate e intercâmbio de experiências globais em torno da agenda sustentável e 

resultou no documento ‘O Futuro que Queremos’, com uma agenda que incluiu questões 

ambientais e sociais como saúde, educação, geração de renda, entre outros (MATIDA, 2016). 

A Assembleia Geral da ONU, em 2015, lançou uma nova agenda para o desenvolvimento 

sustentável, fundamentada em objetivos (ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), 

com metas a serem alcançadas até o ano de 2030 e que vem influenciando a agenda global para 

o desenvolvimento sustentável desde então (SILVESTRE; FONSECA, 2020). 

Ao longo das últimas décadas, paralelamente ao debate sobre desenvolvimento 

sustentável, também ganhou força a discussão sobre o impacto das ações humanas sobre o 

sistema terra, como a perda de biodiversidade, poluição de rios e mares, aumento de emissões 

de GEE, entre outros, levando a fenômenos como aquecimento global e as mudanças climáticas 

(HOTEZ, 2016; STEFFEN, 2016; STEFFEN et al., 2015). Em 2002, Paul Crutzen introduziu 

o termo Antropoceno para caracterizar o período geológico que sucede ao Holoceno, que durou 

mais de 10.000 anos e foi bastante importante para acomodar o desenvolvimento humano. 

Segundo Steffen (2016), até o início da revolução industrial, no século 18, o impacto das ações 

humanas era local ou, no máximo, regional e o avanço da produção industrial, desde então, 

associado ao crescimento populacional e ao aumento dos níveis de consumo per capita, 

contribuíram para a aceleração da degradação do meio ambiente.  

Neste contexto, a necessidade de buscar novas formas para o desenvolvimento 

sustentável e a manutenção do sistema terrestre tornou-se urgente (STEFFEN et al., 2015).  

Rockstrom et al. (2009) lançou, em 2009, a abordagem dos limites planetários que reconhece 

que o Holoceno, época geológica que iniciou no final da última era glacial há mais de 10.000 

anos é a única referência de estado do Sistema Terra que pode suportar a comunidade 

contemporânea. Durante o Holoceno, o ambiente do planeta evoluiu de forma estável, marcado 

pelo surgimento e desenvolvimento de civilizações humanas sem grandes impactos ao meio 

ambiente. Essa estabilidade passou a ser ameaçada desde o período da revolução industrial, 

quando as ações humanas intensificaram a mudanças ambientais globais, especialmente criando 
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a dependência pelo uso de combustíveis fósseis e da industrialização da agricultura. Os autores 

defendem que há propriedades e processos intrínsecos ao Sistema Terra, cujos limites uma vez 

ultrapassados podem incorrer em mudanças abruptas ou mesmo irreversíveis prejudiciais ao 

bem-estar humano. Propõem ‘fronteiras planetárias’ relacionadas a dez processos do sistema  

terra que constituem um espaço seguro para a humanidade, quais sejam destruição do ozônio 

estratosférico, perda de integridade da biosfera (perda de biodiversidade e extinções), poluição 

química e liberação de novas entidades, mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, 

consumo de água doce e o ciclo hidrológico global, mudanças no sistema terrestre, fluxos de 

nitrogênio e fósforo para a biosfera e oceanos, carregamento atmosférico de aerossóis.  

Atingir a sustentabilidade por meio da Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável e reduzir os impactos do Antropoceno constituem os dois principais desafios do 

século XXI para a humanidade (AGUDELO; JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019; 

STEFFEN, 2016). 

 

2.1.2 Contexto e Trajetória da Sustentabilidade Empresarial 

 

Um dos principais desafios das empresas atualmente é como se tornarem mais 

sustentáveis e contribuírem para o desenvolvimento sustentável (SARI et al., 2020; 

BAUMGARTNER, 2014). As empresas, como parte fundamental na sociedade, têm grande 

responsabilidade quanto ao gerenciamento dos seus processos de forma sustentável, e podem 

minimizar o impacto de suas operações ao meio ambiente e contribuir para as questões sociais 

ao incorporarem a sustentabilidade na estratégia de negócio; ou seja, maximizarem o retorno 

financeiro ao mesmo tempo em que integram aspectos sociais e ambientais na estratégia da 

empresa (SARI et al., 2020; AGUDELO; JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019).  

Muitos termos têm sido associados ao papel das empresas quanto ao desenvolvimento 

sustentável, tais como responsabilidade social corporativa (RSC), gestão ambiental (GA), 

sustentabilidade corporativa (SC), o que torna um grande desafio para os pesquisadores (SARI 

et al., 2020; MONTIEL, 2008). Segundo Montiel (2008), historicamente, as questões sociais 

estão relacionadas à RSC e os aspectos ambientais à gestão ambiental; mais recentemente, o 

termo sustentabilidade corporativa tem se referido à inclusão de ambos os aspectos sociais e 

ambientais na estratégia de negócio; o autor comenta que,  qualquer que tenha sido a evolução 

destes termos, ambos partilham de visão similar, relacionada ao equilíbrio entre a 

responsabilidade econômica da empresa e a responsabilidade social e ambiental decorrente de 

sua operação. Alguns autores também referem a RSC como o equilíbrio entre o retorno 
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financeiro, a proteção ambiental e o desenvolvimento social, não apenas pelos resultados em 

si; mencionam que uma empresa sustentável, além de buscar este equilíbrio, deve orientar o seu 

negócio para atender as necessidades das partes interessadas também no longo prazo 

(NASCIMENTO; ARAÚJO; ALVES, 2016; SARI et al., 2020). Sari, et al. (2020) definem a 

sustentabilidade corporativa como a “capacidade de uma organização de criar e manter valores 

econômicos, ambientais e sociais para si mesma, seus stakeholders e a sociedade em geral, tanto 

a curto quanto a longo prazo” (SARI et al., 2020, p. 2, tradução nossa). 

A incorporação da sustentabilidade na estratégia corporativa evoluiu nos últimos anos, 

migrando de uma atitude de bom cidadão com a comunidade, mais orientada à caridade e 

filantropia, para uma visão de valor compartilhado em que a empresa cria valor no longo prazo  

ao mesmo tempo em que gera progresso para a sociedade como um todo (AGUDELO; 

JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019).  

Uma longa e sinuosa estrada é como Hart (2005, p.16) se refere para apresentar a 

trajetória percorrida pelas empresas ao longo das últimas décadas no que se tange à integração 

da sustentabilidade ao negócio. O autor contextualiza a evolução desta trajetória a partir de 

quatro períodos bem definidos conforme ilustrado na Figura 1. A partir do período pós-guerra, 

a postura do setor empresarial em relação às questões sociais e ambientais, e sobre seu papel 

perante a sociedade como um todo tem passando por um processo de transformação, migrando 

de um estado de negação para uma atitude indutora da sustentabilidade; segundo o autor, um 

conjunto de elementos, como ação de governos e maior ativismo de organizações não 

governamentais (ONGs), eventos com grandes empresas provocando mudanças na forma de 

operar contribuíram para este processo. No ambiente internacional, como apresentado na seção 

anterior, a institucionalização da discussões sobre meio ambiente e desenvolvimento também 

se deu de forma crescente, com a criação de organismos e acordos globais que teriam também 

influenciado o contexto em que a estratégia empresarial se moldou ao longo destes últimos anos 

(MATTEN; MOON, 2020). 

Grande parte dos desafios incorridos pelas corporações desde o período pós-guerra 

tem sua origem nas bases que fomentaram a revolução industrial desde os seus primórdios 

(STEFFEN, 2016; HART, 2005). Conforme Hart (2005, p. 6), o processo industrial envolvia o 

uso de matérias-primas baratas, a exploração da força de trabalho, e a produção de grandes 

volumes de resíduos e poluição; todos estes aspectos teriam sido incorporados, e aceitos, como 

parte inerente ao processo de industrialização.  

A primeira fase delimitada por Hart (2005) foi denominada como “período da 

negação”, em que os líderes empresariais percebiam as questões socioambientais como 



29 
 

prejudiciais ao negócio. Nesta época, prevalecia a abordagem da Teoria do Acionista, defendida  

por Milton Friedman, em que a responsabilidade social das empresas é aumentar os lucros para 

os acionistas, ou seja, intrinsicamente relacionada à criação de valor de longo prazo aos donos 

do negócio e, deste modo, as atividades socialmente responsáveis, não seriam de 

responsabilidade das organizações, mas sim dos governos (MARREWIJK, 2003). Qualquer 

perspectiva de uso de recursos para objetivo diverso que não seja a geração de lucros seria 

antiética, tendo em vista não ser legitimada pelos acionistas (BRANDÃO et al., 2013). Neste 

contexto, atividades que, de alguma maneira, retribuíssem valor à sociedade por meio de 

filantropia ou ações de voluntariado poderiam ocorrer, mas não definiriam a atividade principal 

da empresa; bastava atuar em conformidade com as leis. Um fator que não contribuiu, segundo 

Hart (2005), é o fato de que a regulação por parte dos governos e ativismo pelo terceiro setor 

estavam desconectados à dinâmica dos negócios de mercados de atuação das empresas e o 

embate era a principal característica das relações, não levando a discussões mais produtivas e 

com soluções duradouras.  

Agudelo, Johannsdottir e Davidsdottir (2019) também mencionam que foi a partir dos 

anos 50 que se iniciou a discussão sobre a responsabilidade corporativa das empre sas e um 

movimento de adaptação para uma atitude mais responsável, que ficou, todavia, mais orientada 

às atividades de cunho filantrópico. Os autores destacam que, na década de 60, houve aumento 

de protestos, especialmente em torno de direitos civis e com motivação antiguerra, o que 

impactou a imagem e provocou uma atitude mais responsável de algumas empresas, como foi 

o caso da corporação Dow Química que teve sua imagem negativamente associada a um 

produto químico fabricado para uso na Guerra do Vietnã. 
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Figura 1. Trajetória da Sustentabilidade no Setor Empresarial 

 

Fonte: Adaptado de Hart (2005), p. 16; tradução nossa. 

 

O período entre os anos 70 e 80 coincide com o segundo momento considerado por 

Hart (2005) e intitulado como “Revolução Verde”; do ponto de vista empresarial, verificou-se 

uma maior aceitação da abordagem dos aspectos socioambientais, como por exemplo, que  a 

prevenção dos níveis de poluição poderia contribuir para uma maior eficiência econômica das 

empresas.  

A ocorrência de alguns eventos impulsionou a maior conscientização e engajamento 

das empresas para adoção da responsabilidade social corporativa em to rno das questões de 

sustentabilidade neste período, como por exemplo a Nestle, corporação com atuação global em 

vários mercados, foi acusada de adotar métodos antiéticos ao promover o uso de fórmulas de 

leite infantis como substituto ao aleitamento materno em um país em subdesenvolvimento; 

embora a iniciativa tenha atendido uma carência local, as famílias inicialmente beneficiadas 

acabariam dependentes do produto, o que acabou gerando o boicote de consumidores à empresa 

(ECCLES; PERKINS; SERAFEIM, 2012; PORTER; KRAMER, 2006). Na década de 80, se 

destacaram os desastres em Chernobyl em 1986 e da Exxon em 1989. A partir destes 

acontecimentos, foi progressivo o reconhecimento pelas empresas de que desenvolvimento e 

progresso econômico produziam impactos socioambientais e, assim, de que o desenvolvimento 

de um país não deveria ser construído custando a integridade do meio ambiente e da sociedade 

(ECCLES; PERKINS; SERAFEIM, 2012; DESAI; CHANDAWARKAR, 2016). Além do 
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governo, o setor privado também deveria ser responsabilizado pelos rumos e consequências do 

desenvolvimento econômico (DESAI; CHANDAWARKAR, 2016). Neste período, a 

influência de movimentos sociais e as novas legislações estimularam a produção acadêmica que 

contribuiu para orientar as empresas na adoção das práticas mais responsáveis corporativamente 

(AGUDELO; JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019).  

No ano de 1984, foi lançada a Teoria dos Stakeholders ou das Partes Interessadas 

(tradução nossa) por Robert Freeman, que se tornou a abordagem prevalecente nos a nos 

seguintes (MARREWIJK, 2003); conforme o autor, tal abordagem faz referência ao fato de que 

a prestação de consta das empresas não é feita apenas aos seus acionistas, como indicava a 

Teoria dos Acionistas de Friedman. As organizações devem também levar em conta a 

multiplicidade de interesses de todas as partes com quem se relacionam e que podem, de alguma 

maneira, afetar ou serem afetadas por suas operações.  

No fim dos anos 80, que compreende o terceiro período definido por Hart (2005), já 

estava mais claro para os gestores de empresas que atuar em medidas de prevenção da poluição 

e de outros impactos decorrentes das operações poderia ser menos custoso e mais efetivo do 

que atuar após o problema causado. A partir da década de 90, tornou-se prática a adoção de 

sistemas internacionais de gestão ambiental e de qualidade, destacando-se o lançamento das 

ISO 14001 – Meio Ambiente e ISO 9000 – Qualidade, que reconhecem a gestão da qualidade 

e ambiental estão relacionadas à lucratividade da empresa seria, ou seja, direcionam uma série 

de ações interligadas para criar valor ao negócio (SILVA; MONTEIRO; LEITE, 2018). A 

norma de gestão ambiental, mais especificamente, orientou padrões para processos como 

definições e conceitos de sistemas de gestão ambiental, auditorias, rotulagem ambiental, 

desempenho, análise do ciclo de vida, comunicação, e mudanças climáticas (SILVA; 

MONTEIRO; LEITE, 2018). A relação com as partes interessadas também se mostrou mais 

produtiva, menos reativa de ambos os lados. Ao contrário do que se praticava anteriormente, a 

poluição e os litígios com as partes interessadas passaram a ser vistos como formas de 

desperdício de tempo e recursos. 

Progressivamente as questões sociais e ambientais passaram a ser integradas mais 

fortemente às operações, demonstrando que o desempenho corporativo e o social não precisam 

ser abordados isoladamente (BRANDÃO et al., 2013). Práticas de redesenho de produtos e 

processos para a prevenção de poluição permitiram a redução de riscos e até mesmo melhorar 

a qualidade dos próprios produtos existentes. As ações de filantropia, na forma de partição dos 

lucros em ações com a sociedade, foram substituídas por parcerias corporativas com ONGs, 
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ações de filantropia estratégica e alternativas de inovação social (MARREWIJK, 2003; HART, 

2005).  

Verificou-se, em adição, a migração de um modelo de regulação mais enfocada no 

comando e controle, para um modelo em que as organizações passaram a adotar práticas 

voluntárias em torno da responsabilidade social corporativa (HART, 2005). Proativamente, 

empresas líderes adotaram medidas para a melhor gestão de resíduos, redução das emissões e 

dos impactos, que lhes permitiam, simultaneamente, a redução de custos e riscos. Medidas 

governamentais como a determinação da responsabilidade estendida do fabricante pelo produto 

em todo o seu ciclo, ocorrida na Europa, estimulou ainda mais o desenvolvimento de produtos 

mais verdes e a adoção de instrumentos de gestão do ciclo de vida dos produtos, passando de 

um pensamento linear de produção para um pensamento circular (HART, 2005); tornava-se 

clara a possibilidade de a empresa melhorar sua posição competitiva por meio da criação de 

valor para a sociedade. Segundo o autor, estas iniciativas apenas contribuíram para mudar a 

crença de que a incorporação das questões sociais e ambientais no plano de negócios era uma 

obrigação dispendiosa; as organizações promoveram a melhoria de sistemas de produção e 

processos existentes a partir do menor impacto ambiental, mais ecoeficientes e, também, da 

melhor gestão das partes interessadas.  

Os anos 90 foram marcados pelo aumento da globalização e muitas corporações 

expandiram suas operações para outras localidades, mercados consumidores potenciais, mas 

que ainda apresentavam estruturas regulatórias menos rigorosas (AGUDELO; 

JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019). Segundo os autores, a maior visibilidade 

resultante da entrada em novos mercados e do aumento da competição internacional levou a um 

aumento do risco reputacional em função de expectativas colidentes entre países de  origem e 

as novas localidades; as empresas passaram a se relacionar com um grupo maior de 

stakeholders, tornando-se cada vez mais claro que a atitude mais responsável em todos os 

mercados de atuação era um fator condicionante do processo de crescimento. Uma conduta 

socialmente responsável pode ser entendida como estratégica para atuar em um mercado cada 

vez mais globalizado, contribuindo assim, para a proteção da reputação da empresa além de lhe 

conferir maior competitividade neste cenário (BRANDÃO et al., 2013). 

Hart (2005) menciona que, neste período que denominou de “além do verde”, 

organizações se desafiaram a buscar novas tecnologias mais limpas (energia renovável, 

biotecnologia, nanotecnologia, entre outros) e a redistribuir os benefícios auferidos numa 

perspectiva global, ou seja, iniciativas que vão ainda além das relações mais imediatas do seu 

negócio e de sua localidade de atuação. O acesso a novos mercados cujas necessidades ainda 
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não haviam sido atendidas, especialmente da população em maior desvantagem, poderia 

oferecer lucros expressivos para as empresas (PORTER; KRAMER, 2011). A orientação futura 

para os problemas atuais se tornou uma narrativa importante da sustentabilidade, ou seja, a 

consideração dos efeitos positivos ou negativos resultantes das ações para atender as demandas 

atuais constituem elemento central (BATHIA; ORSINI, 2016) 

Outra contribuição importante para o debate sobre a RSC foi o conceito cunhado por 

John Elkington, em 1999, reforçando a visão tridimensional da sustentabilidade (triple-bottom-

line ou “linha inferior tripla”, tradução nossa), destacando que é atingida por meio do equilíbrio 

entre capital econômico e sua rentabilidade, do capital ambiental e sua preservação e do capital 

social e seu patrimônio (SILVESTRE; FONSECA, 2020). Esta tornou-se uma abordagem 

prática da sustentabilidade nos anos seguintes no mundo corporativo, contribuindo para a 

transparência nos resultados corporativos dos aspectos sociais e ambientais, além da abordagem 

econômica (AGUDELO; JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019).  

A população se torna mais consciente e passa a questionar organizações para 

responsabilidade social (TOMASELLI; GUPTA, 2020; LUBIS, 2018). Os anos 2000 refletiram 

uma maior expectativa em relação ao papel das empresas na sociedade, no  que se refere ao 

atendimento das demandas sociais e a motivação pelas questões da sustentabilidade de forma 

geral, tornando-se imperativo considerá-las no processo de decisão estratégico (AGUDELO; 

JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019). Os autores destacam que o Acordo de Paris e 

o lançamento dos ODS em 2015 serviram como um novo contrato social para que as empresas 

contribuam mais efetivamente, como parte do esforço global, para a agenda em torno destes 

objetivos. Acordos multilaterais, como Pacto Global em 2000, que reuniu empresas, governos, 

terceiro setor e sociedade civil em nível global, teriam também contribuído para a disseminação 

e internacionalização da RSC para além dos mercados americano e europeu, locais de origem 

das principais empresas multinacionais que foram mais impactadas pelos novos direcionadores 

globais (MATTE;N MOON, 2020). 

Torna-se maior a consciência de que o lucro constitui uma condição necessária, mas 

não suficiente para atingir os resultados planejados; a responsabilidade social das corporações 

é cada vez mais valorizada e esperada tanto pelos acionistas quanto pelas partes interessadas 

(BRANDÃO et al., 2013). O aumento de práticas de sustentabilidade teve como motivação a 

redução de custos, oportunidade de obter maior eficiência operacional, vantagem competitiva 

e reputação, o que facilita o maior envolvimento e engajamento das partes in teressadas (DESAI; 

CHANDAWARKAR, 2016; MANIKA et al., 2017). Questões ambientais, sociais e de 

governança (ESG) também têm sido cada vez mais de interesse de investidores na avaliação 
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dos riscos financeiros; cada vez mais, a tendência é integrar desempenho financeiro corporativo 

o desempenho social e ambiental (LOKUWADUGE; SILVA, 2020). 

Embora muitas empresas tenham buscado abordar os impactos socioambientais 

decorrentes de suas operações, nem sempre os resultados atingiram estes objetivos. Com efeito, 

Porter e Kramer (2006) mencionam que a ações das empresas iam de encontro aos interesses 

da sociedade e a responsabilidade social corporativa estava baseada em ações muito genéricas 

e pouco associadas à estratégia de cada empresa. De alguma maneira, os resultados atingidos 

resultavam de uma composição de ações que misturavam CSR e Filantropia, mais acessórias, 

que não conversavam com a estratégia da empresa e, deste modo, não cumpriam o objetivo 

inicial de promover simultaneamente o impacto social e a competividade de longo prazo da 

organização.  

Além disso, os autores afirmam que a obrigação moral, a sustentabilidade, a licença 

para operar e a reputação, compartilham de fragilidade similar enquanto motivadores para as 

organizações se tornarem mais responsáveis. Essa fragilidade concentra-se, essencialmente, na 

tensão entre negócios e sociedade, e não na interdependência entre eles. Ao focalizarem 

principalmente em atender as necessidades dos stakeholders, as organizações acabam 

priorizando um olhar externo sem necessariamente conexão com o que é prioritário para seu 

negócio (PORTER; KRAMER, 2006). Segundo os autores, as questões morais são essenciais, 

mas não orientam quanto à alocação das receitas. Quanto aos aspectos de sustentabilidade, 

afirmam que vão além do triple bottom line, de maneira que as organizações devem buscar o 

desempenho econômico de longo prazo, atentando para os impactos das ações adotadas no 

momento atual; mencionam, adicionalmente, que o conceito de sustentabilidade pode ser vago 

caso não esteja associado à estratégia de negócio. A licença para operar, por outro lado, é uma 

forma mais pragmática de identificar e atender as necessidades sociais de seus stakeholders e 

agir sobre elas, contudo mencionam que é importante o equilíbrio entre o que é necessário para 

a sociedade e relevante para o negócio. Por fim, adotar a RSC visando melhor reputação pode 

ser estratégico, mas normalmente é mais enfocada na audiência externa e o benefício ao negócio 

pode ser difícil de mensuração, o que também pode distanciar as iniciativas do core da empresa. 

Ao invés de adotarem a RSC mais responsiva, agindo como bom cidadão e visando 

atender mais especificamente as necessidades e desafios dos stakeholders, Porter e Kramer 

(2006)  defendem que as empresas deveriam reconectar o seu negócio ao progresso social e isso 

é possível a partir do princípio do valor compartilhado, que envolve criar, simultaneamente, 

valor econômico para a empresas e valor para a sociedade a partir de necessidades desta. O 

primeiro passo consiste em identificar e endereçar os benefícios e impactos causados à 
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sociedade nos produtos e serviços oferecidos pela empresa, o que requer um esforço adaptativo 

considerando as regras do mercado e as expectativas da sociedade. A consideração das 

necessidades do público nas decisões corporativas requer soluções que promovam valores 

universalmente compartilhados (BRANDÃO et al., 2013).  

Porter e Kramer (2011) afirmam que o valor compartilhado por ser ob tido de três 

formas: revisitando mercados e produtos, considerando, também, focalizar as necessidades dos 

consumidores e não somente o que é bom para o negócio; redefinindo a produtividade na cadeia 

de valor, estendendo esta perspectiva para fornecedores e  parceiros de negócio; e 

desenvolvendo fornecedores locais, por meio da construção de clusters nas localidades onde 

operam e que incluem outros atores que vão além das habituais partes interessadas. O princípio 

do valor compartilhado foi bastante popularizado e se tornou referência no debate da RSC em 

torno das questões de sustentabilidade desde então (MATTEN; MOON, 2020). 

Matten e Moon (2020) mencionam que a evolução da RSC a partir dos anos 2000 pode 

ser verificada a partir dos status do negócio, do status da governança e do status organizacional. 

Conforme os autores, as mudanças no status comercial estariam relacionadas às estratégias 

adotadas pelas empresas para aumentar e garantir sua legitimidade junto às partes interessadas, 

passando progressivamente de um modelo mais orientado aos resultados para acionistas para 

um modelo com maior envolvimento junto à sociedade em geral, possibilitando, assim, maior 

criação de valor. Quanto ao status de governança da RSC, os autores afirmam que houve 

aumento do compromisso das organizações em torno da responsabilidade pela governança 

global, o que pode ser notado pela maior participação em acordos multilaterais, maior 

envolvimento de governos por meio de regulações contribuindo para a expansão da RSC, e 

maior pressão de organizações não governamentais sobre as ações das empresas.  Eventos como 

o Pacto Global da ONU, o lançamento da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), dos Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável 

(UNPRI), teriam contribuído, segundo os autores, para o aumento da implementação da RSC 

pelas corporações neste período. Por fim, no que se refere ao status organizacional, Matten e 

Monn (2020) mencionam que se verificou uma maior estruturação interna de departamentos ou 

profissionais dedicados nas empresas, mais integrados ao tema e com maior acesso à agenda da 

liderança e, também, maior interação com as partes interessadas e adoção de parcerias.  

Incorporar as questões de sustentabilidade na estratégia corporativa ajuda as empresas 

a lidar com os desafios ambientais e sociais e tornou-se uma questão central e fundamental para 

o desenvolvimento sustentável bem-sucedido (SILVESTRE; FONSECA, 2020; 

BAUMGARTNER, 2014). À medida que os aspectos socioambientais se conectam à estratégia, 
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maior será a oportunidade de potencializar os recursos financeiros e as capacidades da empresa 

e beneficiar a sociedade (YILDRIM; ABDUL; DINÇER, 2020). Um fator importante é que a 

oportunidade de responsabilidade social corporativa com benefícios econômicos de longo prazo 

tem impulsionado a atenção do mercado de investimentos e operações financeiras, como é o 

caso da Bolsa de Nova Iorque e outras que foram formalizadas em outros mercados 

(BRANDÃO et al., 2013). 

A formulação e integração da sustentabilidade na estratégia corporativa, contudo, 

constitui ainda uma tarefa desafiadora para várias empresas em diversos setores, o que requer 

das organizações um olhar direcionado e selecionar a estratégia de sustentabilidade, seus 

desafios e oportunidades, que sejam específicos ao seu negócio (KITSIOS; KAMARIOTOU; 

TALIAS, 2020); este aspecto será mais bem abordado na subseção 2.3 (frameworks para 

sustentabilidade corporativa). 

 

2.2 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL NO SETOR HOSPITALAR 

 

As práticas de sustentabilidade bem como o estudo da responsabilidade social 

corporativa no setor hospitalar têm história mais recente (TOMASELLI et al., 2020; MELLO; 

COLLEGE, 2019; LIMA; JUNIOR; LUNA, 2018; MANIKA et al., 2017; RUSSO, 2016; 

WEISZ et al., 2011). Alguns autores destacam que a responsabilidade social é inerente à própria 

existência do setor hospitalar na medida em que têm a missão de proteger e promover a vida 

(TOMASELLI; GUPTA, 2020; LUBIS, 2018), mas como operações que geram impacto ao 

meio ambiente e, por consequência à saúde humana, o setor tem grande potencial de liderar a 

incorporação das práticas de sustentabilidade (TOMASELLI; GUPTA, 2020; MELLO; 

COLLEGE, 2019; DESAI; CHANDAWARKAR, 2015; BRANDÃO, 2013; WEISZ et al., 

2011).  

Esta subseção apresentará, primeiramente, uma abordagem mais ampla da saúde e sua 

relação com o desenvolvimento sustentável e, na sequência será contextualizado o progresso e 

oportunidades em sustentabilidade para o setor hospitalar, conforme estudos existentes sobre  o 

tema. 

 

2.2.1 A Relação entre Saúde e Desenvolvimento Sustentável 

 

2.2.1.1 Saúde e seus Determinantes 
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O conceito de saúde foi definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1946 

como “um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença ou enfermidade” (WHO, 2020c; tradução nossa). Carrapato, Correia e Garcia (2017) 

citam que, embora) citam que, embora esta definição não seja consensual, permanece como 

referência desde então. Complementam que trata-se de uma definição complexa, dada sua 

abrangência e dinamicidade; mesmo que um determinado aspecto (saúde mental, por exemplo) 

possa ser investigado isoladamente, a avaliação do conjunto de todos os elementos que podem 

interferir a saúde de um indivíduo é que confere melhor informação sobre o seu estado completo 

de saúde.  

Grande parte das doenças e iniquidades em saúde existentes globalmente decorrem das 

condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem e os fatores que 

influenciam, afetam e/ou determinam a saúde da população são internacionalmente 

conhecimentos como “determinantes sociais da saúde”, expressão que consolida  os vários 

determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais da saúde (CARVALHO, 

2013).  

A aplicação do conceito dos determinantes da saúde em estratégias para a saúde é 

recente, e o marco importante foi a constituição da Comissão Global sobre Determinantes 

Sociais da Saúde no ano de 2003, que iniciou um processo de articulação em torno do tema e 

proposição de iniciativas e políticas em nível global (CARVALHO, 2013).  

Carrapato, Correia e Garcia (2017) propõem a categorização dos determinantes da 

saúde em ambientais, econômicos e sociais. Segundo os autores, os determinantes ambientais 

determinam 25% da saúde da população e são os mais referenciados pela OMS; como exemplo 

de determinantes ambientais citam os efeitos da poluição do ar e da água, da perda de 

biodiversidade, o aquecimento global, gestão de resíduos, urbanização e das mudanças 

climáticas, que têm sido destacadas como um dos grandes riscos globais. Com relação aos 

determinantes econômicos da saúde, os autores destacam que o desenvolvimento econômico de 

um país e o padrão de renda, condições de emprego e habitação influenciam a capacidade de 

acesso a serviços de saúde privados e outros comportamentos relacionados à saúde, como por 

exemplo a prática de atividades físicas e os hábitos alimentares. Quanto aos determinantes 

sociais, por fim, mencionam que estão relacionados, de maneira geral, a fatores como condições 

de vida e de trabalho da população, gênero, etnia, grau de inclusão social, educação entre outros.  

Carvalho (2013) cita que qualquer categorização que seja adotada, o desafio principal 

está em definir como cada um destes determinantes da saúde influenciam o estado de saúde de 
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cada indivíduo e da população como um todo. Segundo o autor, três imperativos estão 

relacionados à lógica dos determinantes sociais da saúde: 

“Primeiro, reduzir as iniquidades em saúde é um imperativo moral. Segundo, 

também é fundamental melhorar a saúde e ampliar o bem-estar, promover o 
desenvolvimento e, de forma geral, alcançar as metas de saúde. Terceiro, 

acima de tudo, para que uma série de metas prioritárias da sociedade — que 

dependem de uma distribuição igualitária da saúde — sejam alcançadas, é 

preciso realizar ações sobre os determinantes sociais” (CARVALHO, 2013, 

p. 22). 

 

2.2.1.2 Saúde e Desenvolvimento Sustentável 

 

Saúde, bem-estar e seus determinantes sociais e ambientais são elementos centrais na 

agenda para o desenvolvimento sustentável (BICKLER; MORTON; MENNER, 2020). O 

desenvolvimento sustentável constitui um processo que visa garantir a viabilidade futura da 

sociedade e tem uma relação de interdependência com saúde da população; a saúde é o meio 

para alcançá-lo e constitui o resultado almejado do desenvolvimento sustentável, ou seja, 

constitui ao mesmo tempo um resultado e uma pré-condição (WEISZ et al., 2011). 

Kjaergard, Land e Pedersen (2014) sugerem a existência de dualidade entre saúde e 

sustentabilidade, de forma que os dois temas “se produzem, reproduzem ou constrangem 

mutuamente” (KJAERGARD, LAND, PEDERSEN, 2014, p.563; tradução nossa); de acordo 

com os autores, a saúde condiciona e é condicionada pela sustentabilidade econômica, social e 

ambiental, e esta também é condicionada pela saúde humana.  

A discussão acerca da relação entre saúde e desenvolvimento sustentável acompanha 

o debate sobre sustentabilidade desde 1987, quando foi publicado o Relatório Brundtland e 

institucionalizado o conceito de desenvolv imento sustentável; “no final das contas, todo o 

relatório é sobre saúde” (BRUNDTLAND 1989, p. 52, citado por WEISZ et al., 2011; tradução 

nossa). Sob os auspícios da ONU, a Comissão Brundtland introduziu o conceito de 

desenvolvimento sustentável em 1987 e enfatizou a relação entre desenvolvimento, natureza e 

meio ambiente; a saúde é mencionada no relatório como parte da sustentabilidade social. Assim, 

para que o desenvolvimento seja sustentável, ele deve atender às necessidades humanas 

essenciais, como empregos, alimentos, energia, água e saneamento e as necessidades humanas 

básicas são nomeadas como moradia, abastecimento de água, saneamento e cuidados de saúde 

(WEISZ et al., 2011).  

Desde a conceituação de desenvolvimento sustentável pela Comissão Brundtland, 

verificou-se a maior projeção e difusão de iniciativas que integraram os dois temas 
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(KJAERGARD, LAND, PEDERSEN, 2014). Na década de 1980, segundo os autores, a OMS 

reconheceu que a saúde deveria ser considerada como uma pré-condição para o 

desenvolvimento sustentável. Foi neste período que a OMS adotou o conceito de saúde 

ambiental para referir aos aspectos da saúde e doença humanos determinados por fatores no 

meio ambiente; assim, sustentabilidade ambiental constitui uma condição estrutural para a 

promoção da saúde. Na década seguinte, nos anos 90, a abordagem foi ampliada pela OMS para 

abarcar também as questões sociais que impactam na saúde; embora não houvesse uma 

correlação clara entre estes fatores sociais e a saúde, ainda assim são importantes no tratamento 

das prioridades relativas à saúde ambiental (KJAERGARD, LAND, PEDERSEN, 2014). 

O Projeto Cidades Saudáveis lançado na década de 90 pela OMS, segundo estes 

autores, foi um marco que colaborou para o início da construção de uma agenda integrada entre 

promoção da saúde e sustentabilidade e de inciativas práticas em vários setores. Os autores 

defendem que uma conceituação mais aprofundada sobre a relação entre saúde e 

sustentabilidade poderia ter contribuído ainda mais para uma melhor conexão entre estes dois 

temas. Desde os anos 90, os eventos com impacto global realizados pelas Cúpulas Mundiais no 

âmbito das Nações Unidas, com grande participação dos países contribuíram para refinar e 

ampliar este marco conceitual, compartilhar experiências e produzir recomendações de políticas 

de enfrentamento dos determinantes sociais de saúde, sobretudo com vistas a diminuir as 

iniquidades sociais e em saúde (CARVALHO, 2013) 

Weisz et al. (2011) destaca que o período entre a Declaração do Rio sobre o Meio 

Ambiente, em 1992, até a publicação da Estratégia de Sustentabilidade da União Europeia (EU) 

em 2006, o tema saúde foi adotado com uma condição para o desenvolvimento sustentável. Em 

2000, os ODM lançados pela ONU visavam melhorar a vida das populações desfavorecidas do 

mundo, tendo metas como a redução da pobreza, do analfabetismo, a desigualdade de gênero, 

a desnutrição, a mortalidade materna e infantil e as principais infecções, bem como a criação 

de estabilidade ambiental e uma parceria global para o desenvolvimento. Cada uma dessas 

metas estava relacionada a problemas importantes do ponto de vista da saúde e da 

sustentabilidade. (KJAERGARD, LAND, PEDERSEN, 2014). Os autores mencionam, todavia, 

que os ODM não contribuíram para promover o vínculo ente saúde e o desenvolvimento 

sustentável, pois saúde e sustentabilidade foram abordadas de forma isolada com metas setoriais 

específicas, o que não favoreceu soluções integrativas.   

Adicionalmente à questão ambiental, o tema da responsabilidade social no setor da 

saúde ganhou força com a publicação do Relatório do Comitê Internacional de Bioética sobre 

Responsabilidade Social e Saúde pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
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Ciência e a Cultura (UNESCO). O documento abordou o conceito de responsabilidade soc ial 

no contexto da prestação de serviços de saúde, sugerindo um novo paradigma na governança 

hospitalar (BRANDÃO et al., 2013). 

De forma geral, o Brasil teve participação importante na agenda global da saúde na 

década de 2000 (MATIDA, 2016). O autor comenta que, em 2011, o país contribuiu técnica e 

financeiramente para a realização da Conferência Mundial dos Determinantes da Saúde no Rio 

de Janeiro, que resultou na Declaração Política do Rio4. Dentre outros aspectos, foi reconhecida 

a ação sobre os determinantes sociais da saúde teriam reflexo direto nos ODM (MATIDA, 

2016). O debate promovido nesta conferência foi ampliado na Rio+20 em 2012, que tinha o 

objetivo de avaliar o progresso obtido até o momento para a agenda do desenvolvimento 

sustentável (MATIDA, 2016; CARVALHO, 2013).  

Outra iniciativa relevante que se desdobrou a partir da Conferência Rio+20, foi o 

encontro com líderes nacionais da saúde em 2013 (CARVALHO, 2013). O evento, chamado 

de Diálogo de Alto Nível sobre Saúde na Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, envolveu a 

participação de representantes de diversos setores como governos, setor privado, academia e 

sociedade e consolidou uma agenda de discussões que vinha ocorrendo há alguns meses sobre 

o assunto. Neste evento, foi convencionado a saúde como um pilar central do desenvolvimento 

sustentável e consagrou-se a interrelação e interdependência entre os conceitos de saúde e 

desenvolvimento, de forma que “saúde se beneficia do desenvolvimento, é um componente para 

seu atingimento e um indicador-chave de um desenvolvimento baseado em direitos, centrado 

na população e equitativo” (CARVALHO, 2013, p.37). Este conceito foi formalizado em 2015, 

com a instituição da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, na medida em que se 

declarou que a saúde e bem-estar humano estariam interconectados ao crescimento econômico 

e à sustentabilidade ambiental (WEISZ et al., 2011); assim, “a vida saudável é um resultado do 

desenvolvimento sustentável, bem como um meio poderoso e subvalorizado de alcançá -lo” 

(WEISZ et al., 2011, p. 191, tradução nossa). 

 

2.2.1.3 Saúde e Mudanças Climáticas 

 

O debate sobre as mudanças climáticas renovou a atenção para a relação entre 

sustentabilidade e saúde (KJAERGARD; LAND; PEDERSEN, 2014; WEISZ et al., 2011). 

Com efeito, vários estudos ressaltam os riscos para a saúde humana decorrentes das atividades 

 
4 Disponível em https://www.who.int/sdhconference/declaration/Rio_political_declaration_portuguese.pdf., 
acessado em 15/07/20. 

https://www.who.int/sdhconference/declaration/Rio_political_declaration_portuguese.pdf
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do homem e os impactos predominantemente adversos à medida que as mudanças climáticas 

ganham força (VENTURA et al., 2020; WATTS et al., 2018b; MCMICHAEL 2016; DEMAIO; 

ROCKSTROM, 2015; KJAERGARD; LAND; PEDERSEN, 2014; WEISZ et al., 2011; 

BUTLER; HARLEY, 2010). 

O relatório publicado pela Comissão Lancet do Centro Universitário de Londres, em 

2009, alertou para os efeitos mais amplos à saúde provocados pelas mudanças climáticas, 

resultantes da alteração nos padrões de doenças, qualidade da água e alimentos, crescimento 

populacional e migração, acondicionamentos humanos de forma inapropriada, por exemplo 

(KJAERGARD; LAND; PEDERSEN, 2014). 

O setor de saúde tem evoluído no que tange a soluções tecnológicas avançadas, 

desenvolvimento de vacinas e medicamentos para a prevenção e tratamento de doenças, mas 

tais iniciativas não são suficientes para evitar novos surtos de doenças e pandemias, pois é 

preciso atuar sobre os fatores determinantes da saúde (HIRSCHFELD, 2020; MCMICHAEL, 

2016). Ao longo do século XX, o desenvolvimento de tecnologias permitiu avanços no combate 

de doenças infecciosas, mas falhas nas políticas econômicas internacionais que conjuntamente 

atuassem sobre os determinantes destas doenças, torna difícil a efetiva atuação para o controle 

de novos surtos (HIRSCHFELD, 2020; VENTURA et al. 2020). McMichael (2016) destaca 

seis desafios para a saúde da população relacionados à globalização (comércio e mobilidade de 

capital) e alterações nas condições da força de trabalho; ao consumismo e ao alastramento da 

cultura ocidental, destacando o papel das grandes corporações que acabam por influenciar os 

modos de produção e regulações em várias localidades; aos efeitos da urbanização não 

planejadas; aos riscos associados às atividades humanas; aos riscos decorrentes da alteração em 

outros sistemas da natureza, levando à escassez de água e alimentos, por exemplo; e aos 

contínuos fluxos migratórios da população (migrantes e refugiados). 

Wynkoop (2020) destaca que há várias conexões entre as mudanças climáticas, a 

poluição do ar e a saúde humana; dentre outros, a queima de combustíveis fósseis (gás natural, 

gasolina, diesel e carvão) constitui o principal causador, pois contribui para reter o calor do sol 

e aquecimento do planeta (efeito estufa). A poluição do ar ampliada pelas mudanças climáticas 

eleva a incidência de doenças cardiovasculares e respiratórias, levando a gastos expressivos e 

milhares de mortes em todo o mundo. Watts et al. (2018a) menciona que cerca de 90% da 

população urbana respira ar poluído tóxico para a saúde respiratória e cardiovascular; segundo 

os autores, entre 2010 e 2016, a concentração do ar com poluentes piorou em cerca de 70% no 

mundo, especialmente em países menos desenvolvidos; apenas em 2015, foram registradas 2,9 

milhões de mortes prematuras.  
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Hotez (2016) destaca que o Antropoceno tem contribuído para o aumento nas taxas de 

incidência de várias doenças tropicais transmitidas por vetores como mosquitos e besouros ou 

e de infecções por vírus letais transmitidos por morcegos e outros mamíferos. Cita como 

exemplo a dengue, chikungunya, zika, a malária e coronavírus MERS que causam inúmeras 

mortes em várias regiões do mundo. 

O diagrama apresentado na Figura 2 ilustra os efeitos das mudanças climáticas como 

a acidificação dos oceanos, os eventos climáticos extremos, a alteração dos níveis de chuvas, 

entre outros, na saúde humana, levando à alteração de padrões de doenças infecciosas, 

incidência de doenças não transmissíveis (cardíacas ou respiratórias) ou comprometendo a 

segurança alimentar, a qualidade da água e do ar. 

 

Figura 2.As trajetórias entre mudanças climáticas e saúde humana 

  

Fonte: Adaptado de WATTS et al. (2018a, p. 2482)  

 

A forte relação entre as mudanças climáticas e a saúde humana requerem uma 

integração mais estreita das duas áreas nos domínios da ciência e da política (PICHLER et al., 

2019). Medidas para mitigação e adaptação às mudanças climáticas podem ser a "maior 



43 
 

oportunidade de saúde global do século XXI" (WATTS et al., 2018b, p. 581). Demaio e 

Rockstrom (2015) destacam que a saúde humana e a planetária constituem dois lados de uma 

mesma moeda climática, e a saúde planetária deve ser entendida como uma questão de saúde 

global no momento atual e futuro. 

 

2.2.2 Sustentabilidade Empresarial no Setor Hospitalar 

 

A adoção das práticas de sustentabilidade, como apresentado na seção anterior, tem se 

tornado cada vez mais relevante no contexto empresarial. As organizações da saúde, 

especialmente hospitais, têm o potencial de assumir um papel relevante na liderança das práticas 

de sustentabilidade (TOMASELLI; GUPTA, 2020; MELLO; COLLEGE, 2019; DESAI; 

CHANDAWARKAR, 2015; BRANDÃO et al., 2013; WEISZ et al., 2011).  

De maneira diversa a outros setores, a contribuição acadêmica para o estudo da 

responsabilidade social corporativa no setor de saúde, em que se incluem os hospitais, é mais 

recente, embora seja um tópico de grande importância para o setor (TOMASELLI; GUPTA, 

2020; LIMA; JUNIOR; LUNA, 2018; MANIKA et al., 2017; RUSSO, 2016). 

Mello e College (2019) remetem um possível retrospecto da adoção de práticas de 

sustentabilidade no setor hospitalar à redução do uso de mercúrio em suas operações 

(termômetros, iluminação fluorescente, entre outros) nos anos 90, em função dos efeitos 

adversos de sua toxicidade no cérebro e rins, em substituição a outros produtos com menor 

impacto à saúde humana. Weisz et al. (2011) menciona que a conexão entre o setor hospitalar 

e a sustentabilidade estaria relacionada ao conceito de hospital verde que surgiu também em 

meados da década de 90, com a criação das instituições como Saúde sem Danos 5 (HCWH, 

acrônimo de Health Care Without Harm; tradução nossa) e a Coalizão Canadense de 

Assistência Médica Verde em 20006; o autor menciona que a abordagem adotada por estas 

instituições está mais relacionada às questões ecológicas e às oportunidades com redução de 

custos, oferecendo menor atenção aos aspectos sociais. Em complemento, Lopes et al. (2019) 

mencionam que as iniciativas e metas de sustentabilidade não são detalhadas nos planos 

 
5 Saúde Sem Dano constitui uma coalizão internacional de hospitais e sistemas de saúde, profissionais da saúde, 
grupos da comunidade, sindicatos e organizações ambientalistas que tem por objetivo transformar o setor de 
assistência a saúde para ser mais ecologicamente sustentável, causando menos danos para as pessoas e o meio 

ambiente. Disponível em: https://noharm.org/. 
6 A Coalizão Canadense de Assistência à Saúde Verde (Canadian Coalition for Green Health Care em inglês) foi 
constituída em outubro de 2000, por 27 representantes de associações e grupos ambientais do Canadá. Desde então, 

tem atuado em iniciativas de preocupação ambiental locais e nacionais para os serviços de assistência médica 
canadense. Disponível em: https://greenhealthcare.ca/  

https://noharm.org/
https://greenhealthcare.ca/
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estratégicos desenvolvidos pelos hospitais, o que dificulta conhecer como a sustentabilidade 

tem sido e pode ser construída, e orientar para as mudanças que são efetivamente necessárias 

para conduzir a transição do negócio para a incorporação de sustentabilidade. 

Uma das razões apontadas por alguns autores para a menor produção de estudos sobre 

práticas de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa no setor hospitalar se refere 

ao fato de que os serviços oferecidos pelas organizações da saúde, de uma maneira geral, já 

serem reconhecidos como uma contribuição social à humanidade inerente a sua razão de ser 

(LUBIS, 2018), inspirados em um conceito de solidariedade, que compreende uma relação de 

justiça e compromisso sociais para prover o atendimento das necessidades de saúde da 

população (RUSSO, 2016). Os resultados das organizações do setor de saúde vão, naturalmente, 

além da mera busca por lucros e estão intrinsecamente relacionados à vida da população e a 

atender suas necessidades de saúde (TOMASELLI; GUPTA, 2020). Organizações de saúde 

socialmente responsáveis comumente apoiam as comunidades locais e desenvolvem programas 

de solidariedade para a população menos favorecida (BRANDÃO et al., 2013).  

Russo (2016) argumenta que a responsabilidade social básica de uma organização da 

saúde corresponde a obter resultados e prover serviços à sociedade de forma que a população 

satisfaça suas necessidades de saúde; o autor refere que “a relação entre saúde e sociedade 

deriva de um mandato que o primeiro recebe do segundo: cuidar dos pacientes” (RUSSO, 2016, 

p. 323; tradução nossa). Uma especificidade da área de assistência médica, de acordo com 

Tomaselli e Gupta (2020), é a intolerância ao erro em seus procedimentos e, neste sentido, 

buscar a eficiência na qualidade dos serviços prestados e garantir a saúde dos pacientes visando 

atender suas necessidades é imperativo. Há uma questão ética relacionada a RSC nos cuidados 

com a saúde, de forma que hospitais e outras organizações de assistência à saúde devem atuar 

para garantir a qualidade dos serviços, atender as necessidades e proteger a saúde da população 

(RUSSO, 2016; BRANDÃO et al., 2013). Há uma “ética de seguir uma filosofia de ‘não fazer 

o mal” (KRUGER; ARAUJO; CURI, 2017, p.497; tradução nossa). 

Ao abordar a teoria do acionista de Milton Friedman, Russo (2016) alude que o 

objetivo máximo de uma organização de saúde, diferentemente de outros setores, não é atender 

às necessidades do acionista, mas sim às necessidades dos pacientes, oferecendo o melhor 

tratamento e custos. O autor menciona que a reputação moral da organização  de saúde, 

associada à qualidade do serviço prestado, é importante para manter sua competitividade e 

participação no mercado. 

Outros dois elementos podem ser destacados além da responsabilidade social inerente 

ao serviço de saúde. Desai e Chandawarkar (2015) afirmam que a RSC é mais difícil de ser 
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praticada no setor de assistência médica relativamente a outros setores, pois os pacientes (“seus 

clientes”) avaliam o serviço prestado tomando em conta, além qualidade do serviço de saúde 

prestado, o envolvimento das organizações com causas sociais. Manika et al. (2017) destacam 

as especificidades em relação a infraestrutura física como temperatura, iluminação, níveis de 

ruídos alinhadas à qualidade do serviço necessárias para cumprir a sua responsabilidade e que 

podem prevalecer sobre decisões economicamente mais viáveis ou que poderiam gerar menor 

impacto ambiental.  

A prática de responsabilidade social inerente ao setor hospitalar, deste modo, se 

confunde com a visão clássica de RSC, mais orientada a atividades de caridade e ao atendimento 

de problemas sociais, se resumindo, muitas vezes, à aplicação de programas de treinamento de 

equipes assistenciais, eventos de saúde e iniciativas de caridade para a sociedade, com o 

propósito de promover a saúde pública geral (LUBIS, 2018; DESAI; CHANDAWARKAR, 

2015). O pilar social da sustentabilidade no setor hospitalar tem forte relação com a saúde e 

bem-estar social dos pacientes e colaboradores (MANIKA et al., 2017). 

Contudo, além da característica intrínseca do setor relacionada à responsabilidade 

social, o setor de saúde tem contribuição para as emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

aumentando a pressão para os cuidados da saúde e os hospitais, neste contexto, são 

reconhecidos como instituições que geram grande impacto ambiental (OZELSEL et al., 2019; 

PICHLER et al., 2019; LIMA; JUNIOR; LUNA, 2018; BALBUS et al, 2016; MCGAIN; 

NAYLOR, 2014; WEISZ et al., 2011).  

O setor hospitalar, em relação a outros setores, opera durante todo o ano e 24 horas 

por dia sem interrupção, utilizam equipamentos e maquinários que requerem restrições térmicas 

específicas e produtos químicos diversos em procedimentos internos e no controle de infecções 

(ZADEH; XUAN; SHEPLEY, 2016). Segundo os autores, estudos comprovam que o design 

interno de um hospital envolvendo aspectos como a construção, iluminação, ventilação e layout 

adequados está associado a uma redução de erros por profissionais médicos, maior controle de 

infecções e melhor desempenho geral dos profissionais envolvidos no atendimento aos 

pacientes.  

Devido a essa característica contínua da operação, os hospitais são responsáveis por 

grande consumo de energia, água, materiais e são grandes geradores de resíduos sólidos e 

efluentes líquidos e, portanto, têm um grande potencial de impacto negativo ao meio ambiente, 

contribuindo fortemente para o esgotamento dos recursos naturais e mudanças climáticas 

(LIMA; JUNIOR; LUNA, 2018; MCGAIN; NAYLOR, 2014; WEISZ et al., 2011). Segundo 

Balbus (2016), o setor de saúde, de forma geral, se destaca como um dos principais 



46 
 

consumidores de energia de um país e, deste modo, constituem uma fonte expressiva de 

emissões de gases de efeito estufa.  

O potencial de impacto oferecido pelos resíduos gerados por hospitais se relaciona não 

apenas à quantidade total gerada, mas também a sua natureza, já que contempla resíduos do 

setor de saúde que requerem atenção especial nas etapas de segregação e destinação (MELLO; 

COLLEGE, 2019; LIMA; JUNIOR; LUNA, 2018). Tomando por base informações divulgadas 

pela OMS, Mello e College (2019) mencionam que cerca de 15% dos resíduos hospitalares são 

infecciosos, tóxicos ou radioativos, e que os custos relacionados à destinação adequada dos 

mesmos correspondem a quase cinco vezes comparativamente à de outros resíduos perigosos, 

e podem ser até dez vezes maiores do que os resíduos não perigosos. Também comentam que, 

normalmente, a atenção das práticas de sustentabilidade é maior para os resíduos gerados no 

atendimento de pacientes, mas há outras oportunidades como os resíduos resultantes de 

atividades laboratoriais, necrotérios, autópsia e pesquisa, por exemplo.  

Um dos desafios relacionados à gestão de resíduos hospitalares destacado por Mello e 

College (2019) é o fato de serem gerados em diversas áreas autônomas e sua gestão ocorrer de 

forma descentralizada sem a presença de um responsável corporativo pela gestão de resíduo de 

toda a organização. Embora a gestão adequada dos resíduos hospitalares possa contribuir para 

a redução de riscos à saúde e segurança de colaboradores, profissionais da saúde em geral e 

pacientes, e também ao meio ambiente, muitos estabelecimentos não têm o devido 

conhecimento sobre a quantidade e a composição dos resíduos gerados em suas operações ou 

estão avançando bem lentamente sobre o tema (MELLO; COLLEGE, 2019; LIMA; JUNIOR; 

LUNA, 2018).   

Kargar, Paydar e Safaei (2020) mencionam que os avanços da ciência no setor de saúde 

(materiais para atendimento aos pacientes, lançamento de fármacos, novos tratamentos vacinas, 

etc) e o próprio desenvolvimento dos setores de saúde com maior acesso à população têm 

contribuído para a maior produção de resíduos médicos, resultantes de procedimentos em 

centros de saúde e pesquisa, e em laboratórios. Quando não segredados e destinados de forma 

adequada, resultam em risco de infecção ou lesão aos profissionais de saúde envolvidos nos 

atendimentos e aos pacientes de forma geral, além de maiores custos (WEST; WOOLRIDGE; 

IBARROLA, 2020; KARGAR; PAYDAR; SAFAEI, 2020).  

Embora existam diferentes tecnologias para o tratamento de resíduos da saúde como 

incineração, autoclavagem, microondas e materiais químicos, a escolha da tecnologia mais 

eficiente é um desafio para os gestores de centros médicos (autoclaves consomem energia e a 

incineração contribui negativamente para as emissões de GEE) (KARGAR; PAYDAR; 
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SAFAEI, 2020). Os autores complementam que o foco de estudos sobre o tema tem sido maior 

nos aspectos financeiros e gestão e menor na consideração de critérios de sustentabilidade na 

sua forma mais ampla (social, econômico e ambiental), especialmente nas questões ambientais 

no que tange à seleção das tecnologias e processos para tratamento dos resíduos gerados. Na 

avaliação de Kargar, Paydar e Safaei (2020), a recomendação é a melhor segregação do resíduo 

e a constituição de uma cadeia de suprimentos reversa com parceiros que contribuam com a 

identificação de soluções e que promovam melhor eficiência operacional e que tragam 

benefícios para toda a sociedade. West, Woolridge e Ibarrola (2020) comentam que a 

segregação de resíduos de saúde eficaz requer acompanhamento e treinamento contínuo da 

equipe envolvida; investir em políticas e sinalização também é relevante. 

Unidades hospitalares também são intensivas em energia e utilizam, normalmente, 

fontes tradicionais como combustíveis fósseis, o que pode acabar comprometendo os resultados 

aos pacientes e à saúde pública como um todo, devido às emissões de GEE geradas (MELLO; 

COLLEGE, 2019). Substituir o uso destas fontes por outras menos impactantes ao meio 

ambiente é mais consistente com a missão destas organizações - promoção da saúde e, investir 

em novos sistemas pode melhorar a eficiência no atendimento, reduzir custos e tornar as 

operações mais resilientes, conforme os autores. Contudo, os autores mencionam que entre 

manter os sistemas existentes e ou investir em novos com maior contribuição para a 

sustentabilidade, a decisão ainda tem sido majoritariamente por manter sistemas existentes, ou 

seja, promover melhorias em equipamentos e sistemas atuais. Sobre este aspecto Zadeh, Xuan 

e Shepley (2016) complementam que, em função da natureza do serviço de assistência à saúde 

que tem por essência a qualidade do serviço prestado e segurança, avançar com princípios de 

construção mais sustentáveis, que leva em conta os aspectos socioambientais é mais difícil. 

Assim como no caso dos resíduos, Mello e College (2019) defendem a importância de uma 

pessoa responsável por promover a cultura da sustentabilidade e inovação e conduzir estudos 

de caso para demonstração dos impactos positivos gerais para o negócio. 

Os hospitais também utilizam grandes quantidades de água em suas atividades, que 

além de custoso ao negócio pode impactar os sistemas de abastecimentos municipais e ter 

impacto negativo à própria operação e à população com um todo (MELLO; COLLEGE, 2019). 

Os autores destacam algumas possíveis alternativas que podem ser adotadas pelos hospitais tais 

como isolamento de sistemas de água quente, monitoramento de vazamentos, redução do 

volume de água usada em lavanderias, e a instalação de redutores de pressão em chuveiros, 

torneiras e descargas. 
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Alguns estudos também apontam para o potencial impacto à segurança e saúde de 

profissionais e ao meio ambiente decorrente do uso de gases anestésicos em procedimentos 

cirúrgicos (BRAZ et al., 2020; OZELSEL et al., 2019; HANNA; BRISON, 2019). Os gases 

anestésicos são compostos por agentes voláteis classificados como fluorocarbonetos (CFCs) 

que, uma vez eliminados na atmosfera, podem permanecer por décadas. Como referência, o 

óxido nitroso, um dos componentes dos gases anestésicos, tem vida útil de 121 anos e constitui 

uma das principais fontes de impacto da anestesia, provocando o efeito duplo de efeito estufa e 

impacto na camada de ozônio (OZELSEL et al., 2019). Estudo realizado por Braz et al. (2020), 

demonstrou que a exposição prolongada em procedimentos cirúrgicos pode oferecer riscos 

genéticos e inflamatórios em médicos, ou seja, há riscos sociais, além do impacto ambiental 

destacado.  

Estudo realizado por Nascimento, Araújo e Alves (2016)  para investigar o grau de 

maturidade de hospitais brasileiros no que tange à incorporação de práticas de sustentabilidade 

à estratégia de negócio, constataram uma relação positiva entre três parâmetros analisados - a 

implementação de um sistema de gestão ambiental orientado pela ISO 14001, a publicação de 

relatórios de sustentabilidade, e a existência de uma área corporativa dedicada à gestão de 

sustentabilidade - e o nível de maturidade para o tema e, também, que há diferença significativa 

entre os hospitais  que implementaram estas três práticas (individualmente ou em conjunto) e 

aqueles que ainda não o fizeram. A ISO 14001, como mencionado em seção anterior, consiste 

numa norma voluntária que fornece diretrizes e estratégias para as empresas desenvolverem 

políticas e planos para aprimorarem a gestão ambiental. Segundo Nascimento, Araújo e Alves 

(2016), os relatórios de sustentabilidade contribuem para a sistematização e divulgação de 

informações relativas ao desempenho da empresa quanto às práticas de sustentabilidade 

adotadas, e para engajamento da partes interessadas e a constituição de uma equipe dedicada à 

gestão do tema (definição de metas organizacionais, planejamento e monitoramento) consiste 

em um fator de sucesso em projetos de sustentabilidade no setor hospitalar. 

Ao incorporarem princípios de sustentabilidade na estratégia do negócio, os hospitais 

também aumentam sua resiliência aos efeitos das mudanças climáticas (BALBUS et al., 2016). 

Com efeito, os autores comentam que eventos climáticos extremos podem tornar os sistemas 

de saúde mais vulneráveis como em situações de secas, enchentes, doenças transmissíveis por 

vetores e citam dois eventos ocorridos nos Estados Unidos, em 2005 e 2013, respectivamente 

o Furacão Katrina e o Superstorm Sandy que evidenciaram a vulnerabilidade dos sistemas de 

saúde no país, pois não estavam preparados para responder aos mesmos imediatamente e 

oferecer a qualidade dos serviços à população. Balbus et al. (2016) também defendem que é 
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fundamental que as organizações de assistência à saúde sejam capazes de identificar riscos 

atuais e futuros e desenvolver a capacidade de adaptação aos mesmos, como por exemplo, 

desenvolver planos de emergência antecipando situações críticas.  

Um dos principais desafios destacados por alguns pesquisadores para a incorporação 

da RSC por organizações de assistência à saúde está relacionado à consideração das 

expectativas e necessidades das partes interessadas (TOMASELLI, 2020; ZADEH; XUAN; 

SHEPLEY, 2016; RUSSO, 2016; BRANDÃO et al, 2013; WEISZ, 2011), que constitui um dos 

aspectos centrais do seu conceito como já discutido na Seção 2.1.2. Para o sucesso da RSC, é 

importante que as diferentes partes interessadas – pacientes, médicos, equipe administrativa, 

fornecedores, dentre outros - atuem para atingir o objetivo principal da instituição da saúde 

(BRANDÃO et al, 2013). Como parte destes atores trabalha no mesmo local diariamente, a 

governança destas relações é essencial para a RSC no setor hospitalar (RUSSO, 2016; 

BRANDÃO et al, 2013). Manika et al (2017) citam que o desafio, mais especificamente, se 

refere à variedade de partes interessadas com necessidades e interesses diversos.  

Há também um desafio ético já que as organizações, além de cumprir suas 

responsabilidades corporativas como otimização do uso de recursos e atendimento dos 

requerimentos financeiros, também tem que fazê-las atendendo aos requerimentos de médicos 

e outros profissionais da saúde e comunidade relativos à qualidade e segurança dos 

procedimentos de saúde (MANIKA et al, 2017; RUSSO, 2016). Para cumprir a ética do trabalho 

bem feito, as organizações socialmente responsáveis devem atuar para que todo profissional de 

saúde atue de acordo com os requerimentos e com fortes princípios éticos. A responsabilização 

das equipes de saúde para que contribuam além de suas responsabilidades básicas, contribui 

para melhor sucesso da RSC (MACGAIN; NAYLOR, 2014). 

As operações de organizações hospitalares podem resultar em grande impacto 

ambiental e, consequentemente, danos à saúde humana, que vai de encontro ao seu propósito; 

integrar questões de sustentabilidade, para além dos aspectos sociais, pode contribuir para a 

otimização dos seus resultados e a minimização dos efeitos negativos ao meio ambiente e à 

saúde da população (LIMA, JUNIOR, LUNA, 2018; BALBUS et al., 2016; ZADEH; XUAN; 

SHEPLEY, 2016). McMichael (2016) refere que, embora muitos dos problemas ambientais 

sejam de escala global, alguns tem maior impacto local e os hospitais podem atuar mais 

diretamente para mitigá-los. Um hospital sustentável deve alinhar sua estrutura de operação e 

gestão do negócio para incorporar as práticas de sustentabilidade e RSC e, assim, promover a 

saúde e bem-estar de todos que frequentem o estabelecimento (WEISZ et al., 2011). 
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A incorporação das práticas de RSC conferem diversas vantagens às empresas do setor 

hospitalar, conforme a seguir. 

 

Quadro 2. Vantagens de incorporação da Sustentabilidade na estratégia do Setor Hospitalar 

Vantagens Autores 

Minimização do impacto ambiental e da 

vulnerabilidade aos efeitos das mudanças climáticas, 

à medida que criam estruturas mais resilientes 

Lima, Junior e Luna (2018); Kruger, Araujo 

e Curi (2017); Balbus et al. (2016); McGain 

e Naylor (2014); Weisz et al. (2011) 

Melhor relacionamento com as partes interessadas Tomaselli e Gupta (2020); Manika et al. 

(2017); Russo (2016); Desai, Chandawarkar 

(2015); Brandão et al. (2013); Weisz et al. 

(2011) 

Comunidades podem atuar como ‘parceiros’ para 

soluções para o negócio 
Desai, Chandawarkar (2015) 

Obtenção de licença para operar Tomaselli et al. (2020); Desai, 

Chandawarkar (2015) 

Melhoria da reputação e credibilidade de imagem 

junto ao público 

Tomaselli e Gupta (2020); Lubis (2018); 

Kruger, Araujo e Curi (2017); Desai, 

Chandawarkar (2015); Brandão et al. 

(2013) 

Maior lealdade à marca Lubis (2018) 

Atração e retenção de colaboradores Tomaselli e Gupta (2020); Lubis (2018); 

Desai, Chandawarkar (2015) 

Menor exposição a riscos regulatórios Nascimento, Araújo e Alves (2016) 

Melhor governabilidade de recursos e das partes 

interessadas 

Lima, Junior e Luna (2018) 

Melhora eficiência operacional devido ao uso mais 
eficiente de recursos e gestão de resíduos, levando a 

redução de custos e aumento do padrão de qualidade 

Tomaselli e Gupta (2020) 

Diferenciação e maior competitividade Tomaselli e Gupta (2020); Manika et al. 

(2017); Kruger, Araujo e Curi (2017); 

Zadeh, Xuan e Shepley (2016) 

Transparência nos resultados e maior atratividade 

para investidores e parceiros de negócios, além de 

apoio governamental 

Tomaselli e Gupta (2020) 

Fonte: Autoria própria, a  partir de revisão de literatura.  

 

O setor hospitalar tem, assim, uma responsabilidade dupla no contexto do 

desenvolvimento sustentável, qual seja proteger e promover a saúde ao mesmo tempo em que 

deve atuar para minimizar o potencial de impacto ao meio ambiente e à saúde pública como 

resultado de suas operações (WEISZ et al., 2011). Conforme Kruger, Araújo e Curi (2017), é 

um dever lógico e ético impedir que externalidades afetem o seu objetivo principal. Atuar 
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especificamente sobre a sustentabilidade ambiental pode conferir diferenciação e  

competividade em relação a outros hospitais à medida que operam com estruturas mais 

eficientes e que promovem maior segurança aos seus profissionais e pacientes (MANIKA et 

al., 2017; KRUGER; ARAUJO; CURI, 2017; ZADEH; XUAN; SHEPLEY, 2016).  

 

 

2.3 MODELOS PARA INTEGRAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NA ESTRATÉGIA 

EMPRESARIAL 

 

A incorporação da sustentabilidade nas práticas de negócios, como discutido, vem 

crescendo ao longo dos últimos anos, mas sua aplicação ainda tem sido um desafio para várias 

empresas (SARI et al., 2020; SILVESTRE; FONSECA, 2020; ENGERT; RAUTER; 

BAUMGARTNER, 2016; MORIOKA; CARVALHO, 2016). Embora muitos gestores 

reconheçam sua importância, a incorporação da sustentabilidade ainda é pouco considerada no 

gerenciamento estratégico (ENGERT; RAUTER; BAUMGARTNER, 2016), sua 

implementação é mais superficial do que eficaz ou visa apenas atender às necessidades das 

partes interessadas de forma mais responsiva (SILVESTRE; FONSECA, 2020).  

O desafio do desenvolvimento sustentável é complexo e o compromisso com a 

sustentabilidade corporativa requer uma abordagem estratégica e o envolvimento 

organizacional para ser efetivamente integrada aos processos de negócios. Diferentes 

abordagens e propostas para modelos de integração de sustentabilidade na estratégia 

empresarial tem sido desenvolvidas; de forma geral, os diferentes modelos destacam a 

relevância em adotar o mesmo processo usualmente utilizado para o planejamento estratégico 

da empresa, além de um processo de mudança cultural, tendo em vista que a sustentabilidade é 

transversal à companhia; a sustentabilidade pode contribuir com novas oportunidades para o 

negócio, ambiente inovador e oferecer uma vantagem competitiva nos respectivos mercados de 

atuação (SARI et al., 2020; SILVESTRE; FONSECA, 2020; ENGERT; RAUTER; 

BAUMGARTNER, 2016; MORIOKA; CARVALHO, 2016; ECCLES; PERKINS; 

SERAFEIM, 2012; PORTER; KRAMER, 2011). (SILVESTRE; FONSECA, 2020; ENGERT; 

RAUTER; BAUMGARTNER, 2016).  

A seguir, serão apresentados alguns modelos sugeridos por pesquisadores para a 

integração das questões de sustentabilidade no negócio. 
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A partir de estudos de empresas com modelos de negócios reconhecidos como 

sustentáveis, Eccles, Perkins e Serafeim (2012) propuseram um modelo para a formulação e 

execução de uma estratégia mais sustentável fundamentado na mudança cultural e da identidade 

da organização em dois estágios; a primeira etapa está relacionada à renovação da identidade 

da empresa a partir do compromisso da liderança, sendo essencial o envolvimento do dirigente 

principal para construir a visão e influenciar a corporação para o tema, e engajamento das partes 

interessadas com quem a empresa se relaciona. O segundo estágio envolve a consolidação desta 

nova identidade por meio do envolvimento dos colaboradores e mecanismos de execução como 

metas de avaliação atreladas ao desempenho em sustentabilidade, métricas específicas inseridas 

no processo de orçamento, vinculando os objetivos da sustentabilidade aos da organização de 

forma consistente e perene. Os dois estágios se fortalecem conforme a empresa avança para o 

segundo estágio, num processo orgânico de transformação para a sustentabilidade; os 

colaboradores engajados no tema potencializam a capacidade de abrangência das partes 

interessadas como um todo e, os mecanismos de execução, por seu turno, contribuem para 

manter a liderança direcionada para o tema bem como para reforçá-lo junto aos seus 

colaboradores.  

Porter e Kramer (2006) propõem uma abordagem para que as corporações conduzam 

uma análise 360º do negócio incorporando um olhar para o ambiente interno e externo de 

operação. A partir da perspectiva interna, as empresas identificam o impacto social positivo e 

negativo de suas ações diárias e, para isso, devem considerar as principais áreas e processos e 

identificar as atividades que poderiam causar um impacto na sociedade. A perspectiva externa, 

de fora para dentro, permite a organização ponderar a influência dos aspectos que vão além dos 

limites de sua operação, incorporando as necessidades e oportunidades de sua cadeia de valor. 

Este exercício permite que as empresas tenham maior compreensão de como sua operação 

impacta e é impactada pelos fatores internos e externos e, assim, atuar de forma mais proativa 

para potencializar os efeitos positivos e minimizar os efeitos negativos. Ao selecionar as 

questões que promovem ao mesmo tempo benefícios ao negócio e progresso social, a empresa 

está gerando valor compartilhado e, a integração destes aspectos no processo de formulação da 

estratégia do negócio, permite que a empresa migre da RSC responsiva, em que atua mais como 

um bom cidadão, atendendo as necessidades das partes interessadas e mitigando efeitos de sua 

operação, para a RSC estratégica que, mais do que apenas boas práticas, incorpora um conjunto 

de iniciativas que levam à criação de valor compartilhado e lhe conferem distinção no mercado.  

Alguns anos depois, Porter e Kramer (2011) complementaram este estudo e destacam 

que o valor compartilhado pode ser construído de três formas: a partir da reestruturação de 
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mercados e produtos, dando maior atenção às necessidades dos consumidores e não apenas ao 

que é bom para a empresa; da redefinição da produtividade na cadeia de valor, contemplando 

também os aspectos socioambientais (maior eficiência energética, menor emissão de GEE, uso 

eficiente de recursos naturais, compartilhamento de tecnologias e suporte a fornecedores, entre 

outros);  e do desenvolvimento de clusters locais, que contribuam para a atuação sobre possíveis 

gaps ou pontos fracos e para aumento de eficiência e produtividade de todas as organizações 

envolvidas, além de criar diferenciação e ampliar mercados. 

Hart e Milstein (2006) propõem um modelo multidimensional que considera uma 

noção temporal, refletindo as necessidades e oportunidades atuais e futuras das empresas (eixo 

vertical na Figura 3, na subseção 2.3), e uma noção relacionada aos aspectos organizacionais 

internos e externos (eixo horizontal na Figura 3). A sobreposição dos dois eixos resulta em uma 

matriz constituída de quatro quadrantes com dimensões específicas, cujo desempenho 

simultâneo e de forma contínua pela empresa promove a criação de valor ao acionista 

consistente ao longo do tempo. A partir de motivadores globais para incorporação da 

sustentabilidade – escassez de recursos e prevenção da poluição, interligação das partes 

interessadas, tecnologias emergentes, e as condições de pobreza e desigualdade – elencam 

possíveis estratégias e práticas a serem adotadas em cada um dos quatro quadrantes para a 

formulação da estratégia em sustentabilidade e a criação de valor sustentável. O Modelo 

sugerido por Hart e Milstein (2006) será mais detalhado na subseção seguinte.  

Morioka e Carvalho (2016) focalizam o estudo em sistemas de medição de 

desempenho de sustentabilidade na organização, além do que é comumente reportado em 

relatórios anuais, como ferramenta para potencializar a integração da sustentabilidade nas 

operações; o modelo considera quatro fatores: processos e práticas, habilidades, propostas e 

contribuições para o desenvolvimento de vantagens competitivas. Nawaz e Koç (2018), por sua 

vez, exploram como o modelo de gestão pode contribuir para a integração da sustentabilidade 

no negócio. Sugerem uma estrutura para a gestão da sustentabilidade a partir de uma perspectiva 

tridimensional do gerenciamento de sustentabilidade organizacional, de forma que seja 

essencialmente correta, consistente com diretrizes internacionais, e incorporada à ferramenta 

de avaliação de desempenho para que a empresa mantenha o foco na direção definida.  

Considerando três elementos organizacionais básicos como a estrutura organizacional, 

ferramentas formais de gerenciamento e cultura organizacional, Baumgartner (2014) 

desenvolveu uma estrutura para apoiar as empresas na incorporação da sustentabilidade 

corporativa baseada em diferentes níveis de gestão: o nível normativo que visa garantir e 

aperfeiçoar a legitimidade das atividades da empresa por todas as partes interessadas; o nível 
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de gestão estratégica associado às metas de longo prazo; e o nível operacional de gestão visando 

aumentar a eficiência a partir da incorporação das práticas normativas e estratégicas de forma 

transversal à companhia. 

Engert, Rauter e Baumgartner (2016), a partir de pesquisas realizadas, concluíram que 

não há muita distinção entre processos de planejamento estratégico convencional e de 

estratégias de sustentabilidade. Os autores propõem um modelo para integração da 

sustentabilidade sustentado em três áreas essenciais da sustentabilidade corporativa, quais 

sejam influências organizacionais, que são os aspectos essenciais para gerenciar um negócio; 

direcionadores internos e externos, como a conformidade legal, vantagem competitiva,  redução 

de custos, performance econômica, inovação, responsabilidade social e ambiental, 

gerenciamento de riscos, reputação corporativa e gestão da qualidade; e, a terceira área, fatores 

de apoio e impedimento que pode influenciar a integração da SC na gestão estratégica de 

maneira positiva ou negativa, tais como controle gerencial, envolvimento das partes 

interessadas, aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento; transparência e 

comunicação; atitude e comportamento do gerente; cultura organizacional; complexidade; e 

custos de investimento; a aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento podem 

contribuir positivamente para a gestão estratégica sustentável.  

Sari et al. (2020) propõem um modelo corporativo, que pode ser usado para avaliação 

do nível de maturidade em sustentabilidade e planejamento de ações para avançarem na sua 

integração na estratégia corporativa. O modelo é baseado em três estágios, sendo que o primeiro 

nível compreende o estágio inicial em que a empresa atua de forma reativa à legislação e o foco 

da empresa se dá basicamente nos resultados financeiros; no segundo estágio, a empresa adota 

práticas de sustentabilidade no limite do necessário para atuar em conformidade com a 

legislação e, no último estágio, as organizações atuam mais proativamente e são influenciadoras 

de legislação. Os autores também sugerem indicadores e ações práticas que podem ser adotadas 

pelas corporações em cada estágio. 

Silvestre e Fonseca (2020) desenvolveram um modelo de Inteligência Integrativa 

Sustentável (ISI), que oferece uma estrutura que propicia uma dinâmica de cocriação de valor 

conjuntamente pela empresa e partes interessadas. A abordagem do ISI traduz a capacidade das 

organizações e partes interessadas de aplicar conhecimento e experiência nos contextos 

afetados pelos impactos organizacionais, aprimorando propostas alternativas, soluções e 

comportamentos proativos. O modelo ISI é estruturado em quatro fases, sendo a primeira 

denominada descoberta, associada ao nível de conhecimento que a empresa tem para solucionar 

ou antecipar um problema; a fase dois envolve criar e agregar valor considerando os aspectos 
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sociais e ambientais além dos fatores econômicos; a terceira fase corresponde à cocriação de 

valor, a partir de um processo participativo de compartilhamento de conhecimento entre a 

empresa e as partes interessadas; e, por fim, a fase quatro chamada de agir e consolidar, que se 

refere à implementação das iniciativas selecionadas e monitoramento de seus impactos. 

A partir da literatura investigada sobre sustentabilidade e RSC no setor hospitalar, 

também foram identificados alguns modelos para incorporação das iniciativas de 

sustentabilidade na estratégia empresarial. Kruger, Araújo e Curi (2017) propõem um modelo 

com ações práticas para melhorar a performance ambiental de um hospital. A proposta é que a 

organização inicie com atividades mais básicas que eles denominam de ‘mitigação’, 

envolvendo treinamentos de conscientização, medidas para uso eficiente de água e energia, e 

gestão de resíduos e reciclagem. O próximo passo seriam os ‘investimentos verdes’ 

compreendendo treinamento e mudança de atitudes que levem à redução de resíduos, consumo 

de menos recursos bem como a preferência por equipamentos que gerem menos impactos 

negativos como biodigestores e autoclaves. Um estágio mais avançado envolve a consideração 

das demandas ambientais da cadeia de valor bem como o desenvolvimento de fornecedores, 

benchmarking abrangente e uma atuação mais forte para influenciar leis. A proposta oferecida 

por estes autores parte, deste modo, de iniciativas mais simples e menos custosas e que não 

demandam grandes modificações estruturais no negócio para um modelo em que a performance 

é determinada por investimentos com retorno de longo prazo e maior risco,  uso de recursos e 

mão de obra específicos e necessidade de treinamento, e uso intensivo de dados (KRUGER; 

ARAUJO; CURI; 2017, p.507). 

Outra abordagem para integração da sustentabilidade por organizações de assistência 

à saúde é apresentada por Zadeh, Xuan e Shepley (2016); os autores investigaram desafios 

atuais e orientações futuras relacionados à inclusão de aspectos sociais, econômicos e 

ambientais nos projetos destas organizações. Junto a especialistas de sustentabilidade que 

trabalham em organizações de saúde, buscaram compreender fatores dificultadores e 

facilitadores para a inclusão de questões de sustentabilidade na estratégia de negócio, 

especialmente relacionadas a design e eficiência energética. Foram identificadas quatro 

principais barreiras e doze possíveis soluções que poderiam ser adotadas para potencializar a 

sustentabilidade. Dentre as conclusões obtidas pelos autores, mencionam que é necessário 

acelerar inclusão da sustentabilidade pelo setor de saúde, no seu sentido mais amplo, incluindo 

aspectos sociais, ambientais, econômicos e também pertinentes à saúde.  

Para atender o objetivo deste trabalho que visa investigar como a sustentabilidade está 

permeada na estratégia de uma unidade hospitalar no Brasil relativamente a outras instituições 
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do setor, propõe-se o uso do framework sugerido por Hart e Milstein (2004), pois contempla 

uma perspectiva multidimensional da integração das práticas de sustentabilidade de uma 

empresa visando criar valor sustentável. A subseção seguinte explora em mais detalhes o 

modelo proposto pelos autores. 

 

2.3.1 Modelo Multidimensional de Criação de Valor Sustentável 

 

O alicerce para o modelo de Criação de Valor Sustentável desenvolvido por Hart e 

Milstein (2004) foi delineado na seção 1.1.2 deste trabalho, quando se apresentou os quatro 

períodos que compreendem a trajetória da sustentabilidade no setor empresarial. Partindo da 

premissa de que a integração da sustentabilidade na estratégia da empresa constitui importante 

ferramenta para promover vantagem competitiva e para gerar valor ao negócio e à sociedade 

como um todo, os autores propõem uma “lógica estratégica para a busca de valor sustentável”, 

demonstrando como os desafios de sustentabilidade podem ser transformados em inciativas que 

potencializem a geração de valor ao acionista (HART; MILSTEIN, 2004, p. 66). 

As bases do modelo construído por Hart e Milstein (2004), aqui denominado Modelo 

de Hart e Milstein, são construídas a partir da premissa de que o valor ao acionista é 

multidimensional, conforme apresentado na Figura 3. O eixo vertical apresenta uma noção 

temporal – hoje e amanhã, que reflete a necessidade da empresa em alcançar resultados de curto 

prazo mantendo o negócio atual, ao mesmo tempo em que cria as bases para o c rescimento 

futuro. O eixo horizontal reflete a importância dos aspectos internos e externos à organização 

para atender à necessidade de crescimento; ao mesmo tempo em que a empresa atua para 

proteger habilidades e potenciais organizacionais internos da operação, impondo a si própria o 

desafio de novas perspectivas e conhecimentos provenientes do ambiente externo. 
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Figura 3. Modelo de Criação de Valor Sustentável 

  

Fonte: Adaptado de Hart e Milstein (2004, p. 71). 

 

O Modelo de Hart e Milstein resulta da justaposição desses dois eixos dimensionais. 

O quadrante inferior esquerdo (Q1) está relacionado aos aspectos de desempenho 

essencialmente internos à operação no momento atual e, para gerar valor ao acionista, a empresa 

deve buscar a eficiência e redução da exposição aos riscos relativamente ao retorno esperado. 

O quadrante inferior direito (Q2) também está relacionado a dimensões de desempenho no 

presente que contemplam os atores da cadeia de valor – stakeholders externos – com quem a 

empresa se relaciona. Quanto ao quadrante superior esquerdo (Q3), os autores mencionam que, 

além de buscar a eficiência agora, as empresas devem atentar-se para o desenvolvimento de 

novos produtos e serviços que propiciem o crescimento futuro; isto é possível por meio de 

inovação, além de desenvolvimento de novas habilidades e competências.  Por fim, o quadrante 

superior direito (Q4) se relaciona à capacidade da empresa em construir uma visão que 

influenciará seu crescimento futuro a partir das necessidades de mercados não atendidos. Para 

maximizar a geração de valor ao acionista, os autores defendem que as empresas devem ter um 

bom desempenho simultâneo e contínuo nos quatro quadrantes do modelo e, portanto, uma 

visão multidimensional dos desafios associados à sustentabilidade. Em não fazendo, a empresa 

pode incorrer em fracasso.  

Quando se compreende os desafios de sustentabilidade a partir da perspectiva do 

negócio, mais facilmente se identificam possíveis estratégias e iniciativas que potencializam o 

desempenho nos quatro quadrantes e a criação de valor sustentável não apenas à organização, 
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mas a sociedade como um todo. Segundo Hart e Milstein (2004), há quatro conjuntos de 

motivadores globais para a adoção de práticas de sustentabilidade: a industrialização, que por 

um lado trouxe benefícios econômicos e acesso a produtos e serviços em escala global, mas 

também tem provocado impactos sobre o clima, a biodiversidade e todo o ecossistema, devido 

ao alto consumo de matérias-primas e da geração de resíduos e poluição em que os processos 

de produção são baseados; a maior participação da sociedade civil, mais conectadas e com 

maior capacidade de monitoramento das ações das empresas, com destaque para o maior papel 

exercido pelas ONGs; as novas tecnologias que desafiam as indústrias atuais a manterem-se 

conectadas com os próximos passos para sustentar a competitividade; e desafios globais como 

o crescimento da população, desigualdade social e pobreza.  

O modelo de valor sustentável é resultado, então, da integração da 

multidimensionalidade, relacionada ao tempo e aos aspectos internos e externos da empresa, e 

dos motivadores de sustentabilidade que, a partir de estratégias e práticas de negócio 

específicas, constituem oportunidades de geração de valor sustentável em cada um dos quatro 

quadrantes mencionados. Consideradas em conjunto, segundo Hart e Milstein (2004), tais 

estratégias e práticas têm o potencial de reduzir custo e risco, elevar a reputação e a legitimidade 

da empresa, acelerar a inovação e o reposicionamento, e cristalizar caminhos e trajetórias de 

crescimento – todos de vital importância para a criação de valor de longo prazo.  

A estratégia relacionada ao quadrante inferior esquerdo (Q1) é o combate à poluição; 

o retorno corporativo à empresa é a redução de riscos ao negócio a partir de iniciativas que 

cooperam para a redução da poluição. Neste contexto, a gestão dos resíduos pode se expressar 

na menor necessidade de aquisição de insumos, resultando em menor despesas com matérias-

primas e processos de segregação e destinação dos mesmos, e sistemas de gestão ambiental 

contribuem para a organização e padronização de processos, além de orientar colaboradores. 

Os autores destacam que o envolvimento dos colaboradores em programas de ecoeficiência 

contribui para programas de melhoria contínua e de controle de qualidade.  

O quadrante inferior direito (Q2) tem estratégia orientada ao gerenciamento do 

produto, em todas as suas etapas, e à integração da voz das partes interessadas aos processos da 

empresa. Assim, a empresa complementa sua perspectiva interna com as considerações dos seus 

públicos de interesse com quem a empresa se relaciona, tais como clientes, fornecedores, 

governo, comunidades, ONGs e mídia de forma geral. Ao acolher os interesses destes atores, 

atua para promover as questões socioambientais na sua cadeia de valor, o que pode conferir 

uma posição diferenciada para a empresa, o retorno esperado é maior reputação e legitimidade 

para operar, além de preservar e aumentar o valor para o acionista. Em complemento, os autores 
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também citam que as empresas podem antecipar e atuar tendências (positivas ou não) quando 

integram a voz dos stakeholders na tomada de decisão. Não os considerar, por sua vez, pode 

colocar em risco seu direito de operar. 

O quadrante 3 (Q3) do Modelo de Hart e Milstein refere-se a melhorias que promovam 

mudanças estruturais no setor, inovações que ultrapassam as rotinas e o conhecimento comum, 

e que podem contribuir com soluções para problemas sociais e ambientais de forma mais ampla 

por meio do desenvolvimento e/ou aquisição de novas capacitações orientadas para os desafios 

futuros da sustentabilidade. Além do desempenho eficiente no momento atual, a empresa deve 

se atentar para desenvolver produtos e serviços do futuro e o foco em inovação contribui para 

este processo. Segundo os autores, “a empresa tem que destruir criativamente suas capacidades 

em favor das inovações de amanhã” (HART; MILSTEIN, 2004, p. 67).   

Por fim, o quadrante superior direito (Q4) está associado a uma atitude visionária da 

empresa para considerar e incorporar necessidades não atendidas da população que está na base 

da pirâmide. Estas necessidades são capturadas por meio de diálogos e criação de mapas 

comuns com stakeholders ainda não incluídos no processo de decisão, como ONGs, 

associações representativas, organizações ativistas, entre outros, e constituem oportunidades 

para a empresa revisitar e planejar o seu modelo de negócio e se permitir explorar novos 

mercados ainda não explorados, ajustando as prioridades organizacionais, incluindo novas 

tecnologias e destinando recursos específicos para isso. É uma forma de capitalismo consciente 

em que a empresa gera valor aos acionistas ao mesmo tempo em que promove progresso para 

a sociedade, especialmente à população menos favorecida. Deste modo, as iniciativas 

promovidas pela empresa vão além do trivial, não se trata de filantropia ou atividade acessória 

ao negócio; trata-se da revisão do modelo de negócio para atender as demandas e necessidades 

maiores da sociedade como a desigualdade, a fome, a educação, dentre outros, como 

oportunidades estratégicas que contribuam para gerar retorno financeiro e criação de valor 

sustentável.  

Os quadrantes 3 e 4 dizem respeito a como a empresa está se atentando, de uma forma 

revolucionária, para as oportunidades futuras. Os autores citam que muitas empresas mantêm 

seu foco e as soluções de forma restrita aos produtos e públicos existentes. São poucas as 

organizações que exploram as possibilidades relacionadas à parte superior da matriz, ou seja, a 

aquisição de novas capacitações e a criação de novos mercados, ou mesmo em antecipar 

desafios ou oportunidades futuras que podem impactar diretamente o seu negócio.  A inovação, 

especialmente com o suporte de empresas que já estão conectadas aos nichos ainda não 

explorados pela empresa, podem conferir uma vantagem forte e pioneira para se conectar aos 
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novos desafios e oportunidades e para solidificar a base do seu negócio. Deste modo, os autores 

entendem que, paralelamente às perspectivas e as bases atuais do negócio, as empresas podem 

se integrar a um ambiente de inovação e trabalhar com parceiros não convencionais para 

destruir criativamente os portfolios existentes para incorporar os elementos que as tornarão mais 

preparadas e conectadas às desafios futuros. Sinalizam que é importante que a organização 

reserve recursos financeiros e humanos dedicados para que consiga potencializar as 

oportunidades. 

Em suma, os autores concluem que as organizações devem explorar iniciativas nos 

quatro quadrantes simultaneamente, pois a geração de valor sustentável não é resultado de uma 

ação corporativa em um dado momento. É preciso equilíbrio no portfólio de iniciativas, sendo 

que um extremo desequilíbrio sugere oportunidades perdidas e vulnerabilidade. Afirmam que, 

para promover o desenvolvimento sustentável, as empresas devem selecionar práticas que 

promovam o uso eficiente de recursos e a prevenção da poluição, a transparência e a 

responsabilidade, a inovação e as transformações tecnológicas nas decisões de negócio, bem 

como a geração de riqueza que possa ser estendida numa escala em massa, contribuindo assim 

para desenvolvimento social e a criação de riqueza além dos limites da empresa.  
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Com o objetivo de compreender como a sustentabilidade está permeada na estratégia 

de uma unidade hospitalar no Brasil, comparativamente a outras instituições do setor, o 

procedimento de pesquisa adotado envolve a abordagem qualitativa por meio de estudo 

exploratório, recomendado pela literatura quando se busca investigar com mais detalhamento 

sobre um problema ou tema de pesquisa além do que é apresentado na revisão de literatura 

(CRESWELL, 2007, p. 40).  

A estratégia de investigação proposta envolve estudo de caso a partir de práticas de 

sustentabilidade adotadas por unidade hospitalar privada localizada na cidade de São Paulo 

comparativamente a práticas de mercado seguidas por três hospitais selecionados, o que resulta 

em uma análise de benchmark. Propõe-se a utilização de um framework teórico para a avaliação 

da integração destas práticas na estratégia corporativa. De acordo com Yin (2003, p.17), a 

estratégia de investigação por meio de estudo de caso é recomendada quando se pretende 

pesquisar sobre acontecimentos contemporâneos, alinhada ao propósito deste projeto, que visa 

investigar um tema relevante e bastante atual. 

O percurso metodológico adotado para este projeto de pesquisa é ilustrado na Figura 

4, tomando por referência a organização para estudo de caso proposta por Yin (2003, p.73). 

 

Figura 4. Percurso Metodológico 

 

Fonte: Autoria própria, usando como referência Yin (2001, p. 73). 
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3.1 UNIDADE DE ESTUDO E SELEÇÃO DO CASO 

 

A unidade de estudo é um dos componentes do projeto de pesquisa que está 

relacionada ao problema em estudo e contribui para responder às questões de pesquisa (YIN, 

2003, pp.43-49). No caso de estudo em questão a unidade de análise selecionada é uma 

organização do setor hospitalar brasileiro. Para a aplicação do caso, será usado como base um 

hospital privado localizado na cidade de São Paulo. Este pesquisador trabalha neste hospital e 

a divulgação de seu nome não foi autorizada, de modo que, daqui em diante, será identificado 

como Hospital Alfa. 

O Hospital Alfa é bastante tradicional e têm, há alguns anos, atuado para inserir a 

sustentabilidade na estratégia empresarial, a partir de um plano específico para este tema e 

iniciativas estratégicas pata atingir os objetivos definidos; a organização também vem 

reportando publicamente suas iniciativas e avanços quanto à sustentabilidade nos últimos anos. 

A triangulação consiste em uma estratégia que contribui para aumentar a credibilidade 

e confiabilidade de uma pesquisa, por meio do uso complementar de dois ou mais métodos, 

fontes de evidência, teorias e pesquisadores, e, desta forma, proporciona a investigação do 

fenômeno em análise sob diferentes níveis e perspectivas (SANTOS et al, 2020). Observar um 

mesmo fenômeno, ou a questão de pesquisa, a partir de informações de diferentes ângulos 

contribui para confirmar, desenvolver ou esclarecer o problema de pesquisa; a triangulação 

restringe possíveis vieses pessoais e metodológicos e torna mais possível a generalização de 

um estudo (AZEVEDO et al., 2013).  

Para contribuir para a maior credibilidade do estudo de caso e análise de benchmark 

em questão, a análise das práticas de sustentabilidade do Hospital relativamente aos preceitos 

do Modelo de Hart e Milstein (2004) também será feita comparativamente a outros hospitais. 

Assim, o objetivo é comparar as iniciativas do Hospital Alfa em relação às práticas de outros 

hospitais a partir de um framework de integração de sustentabilidade na estratégia empresarial 

selecionado. O resultado permitirá conhecer como está o Hospital Alfa para a sustentabilidade 

individualmente, e em relação a outras unidades hospitalares que são referência no país.  

O mercado de saúde brasileiro se destaca como o 8º maior no mundo (PHB, 2020), 

tendo encerrado o ano de 2019 com um número total de 6.041 hospitais, sendo que 2.392 

correspondem a instituições públicas (39,6%), 1.860 a instituições privadas com fins lucrativos 

(30,8%) e 1.789 a instituições privadas sem fins lucrativos (29,6%) (ANAHP, 2020). 
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Dentre deste universo de possibilidades, a seleção dos hospitais para análise 

comparativa ao Hospital Alfa tomou por base o Ranking dos Melhores Hospitais - 2020 

elaborado pela Newsweek pelo segundo ano consecutivo7, que relaciona os melhores hospitais 

em 20 países e uma cidade-estado, dentre eles, o Brasil. A avaliação dos hospitais consultados 

para a construção do citado ranking tem por base recomendações de profissionais médicos, 

pesquisas com pacientes e indicadores relevantes para a avaliação do desempenho médico. O 

ranking aponta a avaliação entre hospitais gerais, ou seja, que trabalham no atendimento de 

várias especialidades; foi elaborado também um ranking específico para os hospitais 

especializados, como câncer ou público infantil, por exemplo, mas o foco do presente trabalho 

são os hospitais gerais, com perfil similar ao Hospital Alfa. O mencionado ranking apresenta 

uma relação dos TOP 100 melhores globais, bem como os melhores hospitais em cada país 

participante da pesquisa. A Figura 5 apresenta a relação dos TOP 10 hospitais gerais brasileiros 

conforme o ranking. Os Hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, além de serem reconhecidos 

como os dois melhores hospitais brasileiros, respectivamente em 1º e 2º lugar, também ocupam 

posição no ranking dos TOP 100 melhores globais, em 38º e 67º lugares, respectivamente. 

Em complemento ao posicionamento de cada hospital no referido ranking, a Figura 5 

também indica se a instituição vem reportando de forma estruturada as iniciativas e avanços em 

sustentabilidade por meio da divulgação de relatórios anuais. Os relatórios anuais de 

sustentabilidade são ferramentas importantes que contribuem, dentre outros aspectos, para a 

sistematização e divulgação de informações quantitativas e qualitativas sobre as iniciativas em 

sustentabilidade adotadas pelas empresas e os avanços ao longo do tempo, oferecendo assim, 

maior transparência a todas as partes interessadas (NASCIMENTO; ARAÚJO; ALVES, 2017). 

Os hospitais da bandeira São Luís fazem parte do Grupo Rede D’or, que publicou, em 2019, o 

seu primeiro relatório anual de sustentabilidade referente ao ano de 2018 para todas as empresas 

do grupo. Assim, dentre os 10 melhores hospitais brasileiros listados no citado ranking, cinco 

deles publicaram relatórios anuais de sustentabilidade em 2019 e, cinco hospitais publicaram 

em 2020, sendo importante ressaltar que estes documentos relatam iniciativas e avanços, do 

ano imediatamente anterior, no caso 2018 e 2019. 

A partir dos resultados, foram selecionados os seguintes hospitais para investigação 

no estudo de caso e análise de benchmark: Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), Hospital 

Sírio Libanês (HSL) e Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC). 

 
7 Informações completas e a metodologia adotada podem ser encontradas no link 

https://www.newsweek.com/best-hospitals-2020. Para acessar o ranking dos hospitais brasileiros, selecionar a 
opção “Best Hospitals – Brazil”. 

https://www.newsweek.com/best-hospitals-2020
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Figura 5. Seleção de Hospitais Brasileiros para análise comparativa ao Hospital Alfa em estudo 

de caso e benchmark 

 

Fonte: Autoria própria, usando como referência a relação de Melhores Hospitais do Brasil em 2020, 

elaborado pela Newsweek, que pode ser acessado em: https://www.newsweek.com/best-hospitals-

2020/brazil  

Notas: 

1. Consulta aos website corporativos dos hospitais e ao website da GRI - https://database.globalreporting.org/, 

que contém uma base de dados de relatórios publicados por empresas de vários setores e de todo o mundo 

nos últimos anos.  

2. Último relatório publicado em 2016. 

3. Os hospitais da bandeira São Luís pertencem a Rede D’or que publicou em 2018 o primeiro relatório de 

sustentabilidade anual para todas as instituições que formam o grupo. 

4. O Hospital Alfa consta da relação dos melhores hospitais do Brasil em 2020, mas sua posição no ranking 

não será informada para evitar a identificação do mesmo.  

 

3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

3.2.1 Modelo para integração da sustentabilidade na estratégia setorial 

 

Para atender o objetivo de avaliar como a sustentabilidade está permeada na estratégia 

do Hospital Alfa, o framework referência utilizado é o modelo proposto por Hart e Milstein 

(2004), o ‘Modelo de Hart e Milstein’ apresentado na Seção 2. O modelo proposto pelos autores 

constitui uma ferramenta simples, mas importante para diagnóstico do desempenho de 

sustentabilidade de uma empresa. O modelo de valor sustentável contribui para a identificação 

das oportunidades relacionadas ao desenvolvimento sustentável e as conecta às dimensões de 

https://www.newsweek.com/best-hospitals-2020/brazil
https://www.newsweek.com/best-hospitals-2020/brazil
https://database.globalreporting.org/
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criação de valor para a empresa. A partir da análise da operação de uma empresa em cada um 

dos quadrantes propostos no modelo, é possível verificar o nível de equilíbrio do portfólio de 

iniciativas adotadas. Uma situação de desequilíbrio entre os quadrantes sugere que a empresa 

pode estar perdendo oportunidades e em situação de vulnerabilidade no seu mercado de atuação. 

Como apresentado na seção 2, o modelo de criação de valor sustentável tem por base 

um constructo multidimensional, considerando aspectos internos e externos à operação das 

organizações, adotados no momento atual ou em planejamento pelas empresas. Deste modo, 

será possível conhecer as práticas do Hospital Alfa e dos outros hospitais selecionados no 

momento atual, e como estão atuando para capturar e preparar seus negócios para os desafios 

futuros da sustentabilidade.  

As práticas em sustentabilidade que podem ser associadas a cada quadrante são 

diversas. Para a orientação da coleta de dados neste trabalho, propõe-se a relação de práticas 

conforme listado no Quadro 3, extraídas da discussão sobre o modelo de criação de valor 

sustentável feita por Har e Milstein (2004) em seu artigo; as possibilidades não se esgotam nesta 

lista, que apenas constitui uma orientação para pesquisa, coleta e organização das informações 

referentes aos hospitais selecionados neste trabalho. 

 

Quadro 3. Modelo de Criação de Valor Sustentável 

Dimensão Elementos Práticas Hospital  

Q1 - Interno-

Hoje 

Motivadores 

* Poluição  

* Consumo  

* Resíduos 

 

Estratégia 

Aumentar lucros e redução do risco 

por meio do combate à poluição 

 

Valor Corporativo 

Redução de Custo e Risco 

 

* Programa de gestão de resíduos 

* Programa de redução de 

emissões das operações 

* Sistemas de gestão ambiental 

(ex.: ISO 14.001) 

* Desenvolvimento e 

engajamento dos colaboradores 

em programas de ecoeficiência  

 

Q2 - Externo-

Hoje 

Motivadores 

* Sociedade Civil 

* Transparência 

* Conectividade 

 

 

 

Estratégia 

Otimizar a reputação e a 

legitimidade por meio do 

gerenciamento de produto 

 

* Integração da voz dos 

stakeholders no gerenciamento 

dos serviços para minimizar 

impactos ambientais 
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Valor Corporativo 

Reputação e Legitimidade  

(stakeholders externos) 

 

Q3 - Interno-

Amanhã 

Motivadores 

* Revolução 

*Tecnologia Limpa  

* Marca 

 

Estratégia 

Acelerar a inovação e o 

reposicionamento por meio de 

tecnologias limpas 

 

Valor Corporativo 

Inovação e Reposicionamento 

 

* Iniciativas que contribuam para 

a solução de problemas sociais e 

ambientais de maneira mais 

ampla 

* Inciativas - genoma, 

biomimética, nanotecnologia  

* Iniciativas - tecnologia da 

informação  

* Iniciativas - energia renovável 

 

Q4 - Externo-

Amanhã 

Motivadores 

* População 

* Pobreza  

* Desigualdade 

 

Estratégia 

Cristalizar o caminho e a trajetória 

do crescimento da  

empresa por meio de uma visão de 

sustentabilidade 

 

Valor Corporativo 

Crescimento e trajetória  

 

* Novos produtos ou serviços ou 

modelo de negócio direcionados 

a atender necessidades da 

população menos favorecida 

 

Fonte: Autoria própria, adaptado de Hart e Milstein (2004, p.70-75; tradução nossa). 

 

3.2.2 Coleta de Dados 

 

Yin (2003, pp. 107-119) menciona que há seis possíveis fontes de evidência para a 

utilização em estudos de caso, quais sejam análise documental, que envolve o levantamento de 

informações relevantes para o caso a partir de documentos como cartas, memorandos, estudos 

anteriores, entre outros; registros em arquivo, tais como registros pessoais, relatórios, registros 

organizacionais, etc; interação com os participantes por meio de entrevistas; observação direta 

in loco de comportamentos ou elementos que possam contribuir para o caso em estudo; 

observação participante, quando o pesquisador assume função ativa no estudo de caso; e 

artefatos físicos que também de alguma maneira possam contribuir com a pesquisa.  

Para esse trabalho, foi realizada análise documental a partir de documentos e 

informações públicos disponibilizados pelos hospitais selecionados. Para aumentar e garantir a 

confiabilidade da coleta e posterior interpretação dos dados, serão utilizadas fontes variadas de 
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informações. O Quadro 4 apresenta as fontes de evidências de p ráticas de sustentabilidade 

utilizadas para elaboração deste estudo de caso. 

A coleta de dados por meio de entrevistas com representantes das áreas de 

Sustentabilidade dos hospitais selecionados complementaria a análise documental, 

contribuindo para a validação das iniciativas reportadas publicamente e complementá-las, além 

de compreender, do ponto de vista dos participantes, como eles avaliam o status da integração 

da sustentabilidade nos respectivos hospitais (CRESWELL, 2007, p. 190). Contudo, devido à 

pandemia, optou-se por não as realizar, mesmo que possa limitar os resultados das etapas de 

coleta, análise e interpretação dos dados, tendo em vista a disponibilidade e priorização de 

atividades nos hospitais. Tomando por referência a instituição onde este pesquisador trabalha, 

a agenda de gestores foi bastante influenciada pelas prioridades da pandemia, visando 

primeiramente ajustar a operação para atender aos pacientes e garantir a saúde física e mental 

de colaboradores e profissionais da saúde. 

 

Quadro 4. Fontes de Evidências utilizadas para coleta de dados 

Fontes Públicas de Coleta de Dados 

Informações 

Setoriais 

* Observatório Anahp –2020 

* Website Anahp 

* Website Hospitais Saudáveis 

https://www.anahp.com.br/ 

 

https://www.hospitaissaudaveis.org/ 

Hospital Alfa 

* Relatórios Anuais de 

Sustentabilidade – 2019 

* Livro de Celebração de 

Aniversário do Hospital Alfa 

lançado em 2019 

* Código de Conduta  

* Website corporativo da empresa 

* Redes Sociais Corporativas – 

Facebook e LinkedIn 

Website corporativo Hospital Alfa  

 

Website corporativo Hospital Alfa  

 

 

Website corporativo Hospital Alfa  

Website corporativo Hospital Alfa  

 

Redes Sociais Corporativas do Hospital Alfa 

Hospital 

Israelita 

Albert 

Einstein 

(HIAE) 

* Relatórios Anuais de 

Sustentabilidade – 2019 

* Código de Conduta  

* Manual de Fornecedores 

* Website corporativo da empresa 

* Redes Sociais Corporativas – 

Facebook e LinkedIn 

https://www.einstein.br 

 

https://www.einstein.br 

https://www.einstein.br 

https://www.einstein.br 

https://www.linkedin.com/company/hospital-

albert-einstein/ 

@HospitalAlbertEinstein 

 

Hospital 

Sírio Libanês 

(HSL) 

* Relatórios Anuais de 

Sustentabilidade – 2019 

* Código de Conduta  

 

* Website corporativo da empresa 

* Redes Sociais Corporativas – 

Facebook e LinkedIn 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br 

 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br 

 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/ 

https://www.linkedin.com/company/hospitalsirioli

banes/ 

@HospitalSirioLibanes 
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Hospital 

Alemão 

Oswaldo 

Cruz 

(HAOC) 

* Relatórios Anuais de 

Sustentabilidade – 2019 

* Código de Conduta  

* Website corporativo da empresa 

* Redes Sociais Corporativas – 

Facebook e LinkedIn 

https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/ 

 

https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/ 

https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/ 

 

https://www.linkedin.com/company/hospitalalema

ooswaldocruz/ 

@HospitalAlemãoOswaldoCruz 

 

Certificações 

* Relatórios Anuais de 

Sustentabilidade dos hospitais 

* Website corporativo dos hospitais 

Website corporativo dos hospitais 

Emissões 

GEE 

* Relatórios Anuais de 

Sustentabilidade dos hospitais 

* Website corporativo 

* Registro Público de Emissões – 

Programa Brasileiro GHG Protocol 

* Projeto Hospitais Saudáveis 

 

Website corporativo dos hospitais 

 

https://www.registropublicodeemissoes.com.br/ 

 

https://www.hospitaissaudaveis.org/ 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Para maximizar a geração de valor ao acionista, Hart e Milstein (2004), como já citado, 

sugerem que as organizações devem apresentar um bom desempenho simultâneo e equilibrado 

nos quatro quadrantes do modelo para a criação de valor sustentável.  

A apresentação dos resultados do estudo de caso proposto neste projeto de pesquisa 

será feita visando investigar se há equilíbrio entre inciativas promovidas pelo Hospital Alfa e 

hospitais selecionados tomando por referência as práticas sugeridas para cada quadrante  do 

Modelo de Hart e Milstein. O equilíbrio das ações entre os quadrantes do citado modelo indica 

que as empresas estão atuando com foco em oportunidades no presente para aumentar sua 

eficiência operacional e reduzir riscos ao promoverem melhor gestão de resíduos e a redução 

das emissões, e também, ao incluírem as necessidades partes interessadas nas suas decisões de 

negócio, ao mesmo tempo em que miram oportunidades de  inovação que as permitem antecipar 

os desafios futuros da sustentabilidade e que buscam incorporar as necessidades da população 

menos favorecida, promovendo assim, não apenas retorno ao negócio, mas gerando progresso 

a toda a sociedade. 

A análise e interpretação dos dados será realizada em duas etapas. A primeira consiste 

na análise individual das iniciativas adotadas pelo Hospital Alfa, e comparativamente às ações 

às conduzidas por HIAE, HSL e HAOC (benchmark). Ao final desta análise, será possível 

observar se estas instituições adotam iniciativas em todos os quadrantes e em cada uma das 
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práticas mencionadas no Quadro 3, ou seja, se há o equilíbrio proposto por Hart e Milstein 

(2004) necessário para a criação de valor sustentável  A apresentação dos resultados será feita 

por meio de tabelas que apresentam as ações realizadas por estes hospitais e um gráfico de rede 

sobreposto no Modelo de Hart e Milstein que ilustra visualmente a concentração das ações por 

quadrante e prática. Importante reforçar que o presente estudo não contemplou a análise da 

evolução das ações destas instituições ao longo do tempo; a principal fonte de informação 

constitui a última edição dos respectivos relatórios anuais de sustentabilidade e outras 

informações públicas disponíveis no período de pesquisa; deste modo, é possível que uma 

determinada iniciativa realizada em ano anterior não tenha se repetido no ano coberto pelo 

relatório e, assim sendo, não constou desta análise. 

A segunda etapa consiste em complementar a análise realizada na fase anterior com a 

apresentação e reflexão de eventuais gaps e oportunidades de práticas que podem contribuir 

para a implementação de sustentabilidade por estas instituições e no setor hospitalar de uma 

forma geral. A análise será realizada com base na revisão de literatura realizada na Seção 2 e 

outras informações relevantes para a discussão, e serão discutidas reflexões e recomendações 

gerais a partir dos resultados relacionados na etapa anterior. 

De acordo com Yin (2001) uma das preocupações relacionadas ao uso de estudo de 

caso como estratégia de investigação é a possibilidade de generalização científica. O autor 

menciona que uma resposta simples é de que os estudos de caso “são generalizáveis a 

proposições teóricas, e não a populações ou universos” (YIN, 2011, p.29). O estudo de caso e 

análise de benchmark conduzidos no presente trabalho oferecem uma proposta de aplicação da 

teoria relacionada ao Modelo de Hart e Milstein que pode ser utilizada por outras instituições 

para diagnóstico de suas iniciativas em sustentabilidade conforme os preceitos do modelo e, 

também, para benchmarking com outros hospitais.  

Outro componente da investigação científica é a que ela seja realizada com a ausência 

de viés, ou seja, o estudo de caso não tem como objetivo validar uma visão pré-concebida do 

pesquisador, mas sim de responder aos objetivos de pesquisa a partir do procedimento de 

pesquisa proposto. A pesquisadora trabalha no Hospital Alfa e, para evitar viés de opinião que 

possa comprometer a confiabilidade do trabalho, serão utilizadas apenas as fontes públicas dos 

documentos já citados para todos os hospitais selecionados.  

A Seção 4 apresenta o estudo de caso do Hospital Alfa e a análise e interpretação dos 

resultados será realizada na Seção 5 a partir dos resultados obtidos com a comparação das 

práticas de sustentabilidade do Hospital Alfa em relação aos demais hospitais selecionados. A 

Seção 6 apresenta as conclusões, aplicação prática, limitações e possíveis estudos futuros.  
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4. O CASO DO HOSPITAL ALFA 

 

O estudo de caso proposto para este trabalho, como apresentado na seção anterior, 

envolve a avaliação das práticas de sustentabilidade do Hospital Alfa tomando por referência a 

Modelo de Hart e Milstein, proposto por Hart e Milstein (2004) como um framework que pode 

ser utilizado pelas organizações para criação de valor de longo prazo aos acionistas.  

A presente seção tem por objetivo apresentar o caso do Hospital Alfa e está 

subdividido em duas partes. Na primeira, serão apresentadas informações gerais sobre o seu 

perfil. A subseção seguinte contextualizará como está organizada a estratégia de 

sustentabilidade adotada pela instituição. Esta seção é descritiva e as informações apresentadas 

foram coletadas de fontes públicas conforme detalhado no Quadro 4. 

 

4.1 PERFIL DO HOSPITAL ALFA 

 

O Hospital Alfa é uma instituição privada sem fins lucrativos, e constitui uma das 

instituições mais tradicionais do país, com mais de um século de existência. É reconhecido 

como um dos principais polos privados de saúde da América Latina. Suas unidades estão 

localizadas na cidade de São Paulo, mas recebe e presta serviços a pacientes de todo o Brasil. 

Está entre os melhores hospitais de alta complexidade do Brasil de acordo com o Ranking 

Newsweek 2020 já citado. 

Com cerca de 1.000 leitos, em torno de 7 mil colaboradores, mais de 3,8 mil médicos, 

e mais de 150 consultórios médicos, a instituição atende mais de 1,8 milhão de pessoas por ano; 

em 2019, obteve receita R$ 1.667 milhões, 9,3% superior ao ano anterior, sendo 94,5% 

provenientes do atendimento a convênios e particulares e 5,5% do atendimento de pacientes do 

SUS. Sua operação é orientada ao atendimento de alta complexidade e o hospital é referência 

em diversas especialidades com destaque para oncologia, cardiologia, neurologia, nefrologia e 

pediatria. Como um polo de saúde que oferece tudo em um só local e que visa a saúde integral 

do paciente, oferece serviços diversificados como atendimento hospitalar, consultas e 

tratamentos, urgência e emergência, medicina diagnóstica, educação e pesquisa.  

O hospital disponibiliza e presta serviços médico-hospitalares a toda a população, 

incluindo pacientes particulares ou que possuem convênio médico (saúde suplementar), e 

serviços assistenciais filantrópicos a pacientes do SUS. Também oferece oportunidade de 

serviços para todos os momentos da vida dos pacientes com a disponibilização de unidades de 

pronto socorro adulto e infantil, centro de cuidados específicos como Saúde da Mulher, e 
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cuidado ambulatorial para a terceira idade. Há opções de serviços mais básicos ou o 

atendimento premium a depender da exclusividade e experiência buscada pelo cliente. 

A instituição detém o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na 

Área de Saúde (Cebas-Saúde), conferido pelo Ministério da Saúde a pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, isentando-a de recolhimento de algumas contribuições sociais com 

a contrapartida de dedicar parte de sua capacidade de atendimento para clientes encaminhados 

pelo gestor público (clientes do SUS) por meio de contrato específico. Por ser uma operação 

sem fins lucrativos, o hospital investe toda a receita proveniente de clientes particulares ou de 

convênios e doações recebidas em melhorias nos serviços de saúde oferecidos. Até o fim de 

2019, uma de suas unidades atendia exclusivamente pacientes do SUS, com a mesma qualidade 

assistencial dedicada aos clientes privados. 

A estratégia do Hospital Alfa está orientada em ser um pólo de saúde, que oferece 

saúde de forma integrada, abrangendo todas as especialidades, todos os públicos, em qualquer 

momento da vida. E, neste contexto, a experiência dos clientes, a excelência de serviços e o 

impacto social de sua atuação são os pilares que orientam as diretrizes estratégicas da instituição 

nos próximos anos. 

Além da excelência nos serviços, a reputação da instituição é pautada em atitudes 

transparentes, éticas e íntegras, primando pela responsabilidade e pelo cumprimento legal. 

Desde 2018, conta com um programa de integridade que norteia as relações com o público  

interno e externo da organização. 

 

Reconhecimento pela qualidade dos serviços prestados 

No ano de 2019, o Hospital recebeu algumas acreditações e certificações após suas 

práticas serem avaliadas por instituições reconhecidas no setor da saúde. Segundo a empresa, 

estas conquistas refletem os esforços em aprimorar a segurança e qualidade assistencial e no 

cuidado humanizado dos pacientes, tomando por referência padrões mundiais de excelência. 

Dentre as certificações, destacam-se a Certificação por Distinção de Excelência na Prevenção 

do Tromboembolismo Venoso (TEV), que reconhece ações para a prevenção do 

tromboembolismo venoso; Selo de Qualidade do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 

pelo atendimento de indicadores assistenciais, indicados pelo Programa Nacional da Qualidade 

(PNQ); renovação da Joint Commission International (JCI), que avalia iniciativas para garantir 

a qualidade e segurança do paciente, colaborador e ambiente, é um dos mais rigorosos selos de 

qualidade do setor, com reavaliação a cada três anos; ONA - Nível 3 recebido pela Organização 

Nacional de Acreditação (ONA), organização nacional que valida a qualidade dos serviços de 
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saúde prestados; Selo UTI Top Performer e Selo UTI Eficiente, que reconhecem os resultados 

clínicos de unidades de terapia intensiva (UTI). 

Além das práticas assistenciais, a atuação do hospital também foi reconhecida por 

outras certificações como o seu programa de ética e combate à corrupção, com a Certificação 

por distinção do Programa de Gestão para Integridade de Serviços de Saúde. No aspecto de 

tecnologia e informação, o hospital foi reconhecido com o nível 7 (mais alto existente) do 

Eletronic Medical Record Adoption Model (Emram), relacionado ao uso de prontuário 

eletrônico, que contribui para aprimorar a assistência ao paciente com uso de tecnologia e 

informação. A instituição recebeu o Selo Sinasc da SMS/SP e o Selo de Qualidade do Registro 

de Câncer de Base Populacional, ambas relacionadas ao rigor na coleta e organização dos dados 

promovida pela empresa. E, por fim, também renovou a Certificação ISO 55001 relativa ao 

sistema de gestão de ativos. Em 2019, a instituição também recebeu o reconhecimento pela 

parceria com o governo de SP na conservação de áreas verdes no contexto do Programa São 

Paulo +Bonito. 

Em complemento à adoção do prontuário eletrônico, conforme informações públicas, 

o Hospital Alfa vem trabalhando em ações para aprimorar a inovação e tecnologia, como 

projetos de inteligência artificial e realidade virtual e tem como objetivo para os próximos anos 

esforços por maior transformação digital e incorporação de tecnologia ao negócio. No ano de 

2017, adotou um programa de cirurgia robótica em uma de suas unidades; no ano de 2018, a 

empresa completou a 100ª cirurgia usando este procedimento. 

 

4.2 ESTRATÉGIA PARA SUSTENTABILIDADE DO HOSPITAL ALFA 

 

O Hospital Alfa lançou o seu plano de sustentabilidade corporativo (PSC) em 2017 e, 

desde então, conforme informações disponíveis nos relatórios anuais de sustentabilidade, suas 

diretrizes têm direcionado a organização. O PSC está estruturado em cinco eixos e onze 

objetivos, distribuídos nos três pilares econômico, social e ambiental, conforme ilustrado no 

Quadro 5. 

O plano de sustentabilidade foi construído a partir de um processo estruturado de 

materialidade, que consiste em conhecer os temas mais relevantes, do ponto de vista econômico, 

ambiental e social que uma empresa deve considerar na opinião dos públicos com quem se 
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relaciona8. Tendo ciência dos temas mais relevantes, a empresa pode considerá-los no plano 

estratégico da empresa, atuar sobre seus impactos, elaborar planos de ação e monitorar os 

resultados e avanços. O processo de materialidade do Hospital Alfa considerou as seguintes 

etapas: benchmark com hospitais nacionais e internacionais, entrevistas com a liderança e 

entrevistas com stakeholders-chave para o negócio (total de 11 públicos). A seguir, serão 

apresentados os principais aspectos trabalhados pelo Hospital Alfa em cada um dos três pilares. 

 

Pilar Econômico 

O pilar econômico é composto por dois eixos, o primeiro se relaciona à experiência e 

segurança do cliente, fundamentado na visão integral da saúde e atendimento humanizado do 

cliente, bem como sua segurança e suas informações. 

O segundo eixo refere-se à gestão responsável, visando estabelecer uma conduta ética 

com todos os públicos de relacionamento da empresa, critérios e indicadores sócio ambientais 

na contratação de fornecedores e garantir a transparência dos resultados socioambientais da 

instituição. Outra ação relacionada à gestão responsável é a implantação de um sistema de 

remuneração por performance, com o objetivo de estabelecer relações de confiança com 

parceiros, reduzir custos e obter ganhos de escala. 

 

Pilar Ambiental 

O pilar ambiental é organizado em três grandes frentes que foram um dos cinco eixos: 

construções sustentáveis, uso eficiente dos recursos naturais e gestão de resíduos. Quanto à 

primeira frente, o objetivo é que sejam incorporadas em todas as instalações os princípios de 

construções sustentáveis. Quanto à utilização dos recursos naturais, o objetivo é mensurar os 

impactos e estabelecer medidas que promovam a eficiência no uso de água, energia e transporte, 

e a redução das emissões de GEE. 

 

Pilar Social 

O pilar social é composto por dois eixos. O primeiro está associado ao 

desenvolvimento de colaboradores e terceiros em três frentes: saúde e  segurança dos 

profissionais, visando assegurar condições de saúde e bem-estar; promoção da diversidade, por 

 
8 Mais informações em: https://www.dialogusconsultoria.com.br/a-importancia-da-matriz-de-materialidade-para-
a-sustentabilidade-da-

empresa/#:~:text=O%20processo%20de%20Materialidade%20proporciona,oficinas%20presenciais%20e%20pes
quisas%20secund%C3%A1rias. Acesso em 15/06/2020. 

https://www.dialogusconsultoria.com.br/a-importancia-da-matriz-de-materialidade-para-a-sustentabilidade-da-empresa/#:~:text=O%20processo%20de%20Materialidade%20proporciona,oficinas%20presenciais%20e%20pesquisas%20secund%C3%A1rias
https://www.dialogusconsultoria.com.br/a-importancia-da-matriz-de-materialidade-para-a-sustentabilidade-da-empresa/#:~:text=O%20processo%20de%20Materialidade%20proporciona,oficinas%20presenciais%20e%20pesquisas%20secund%C3%A1rias
https://www.dialogusconsultoria.com.br/a-importancia-da-matriz-de-materialidade-para-a-sustentabilidade-da-empresa/#:~:text=O%20processo%20de%20Materialidade%20proporciona,oficinas%20presenciais%20e%20pesquisas%20secund%C3%A1rias
https://www.dialogusconsultoria.com.br/a-importancia-da-matriz-de-materialidade-para-a-sustentabilidade-da-empresa/#:~:text=O%20processo%20de%20Materialidade%20proporciona,oficinas%20presenciais%20e%20pesquisas%20secund%C3%A1rias


74 
 

meio de política específica para o tema; e educação corporativa para sustentabilidade, de forma 

que colaboradores e terceiros sejam preparados para enfrentar e apoiar quanto aos desafios do 

PS. 

O outro eixo corresponde ao compromisso social da instituição com a sociedade, por 

meio de ações relativas a educação e pesquisa, visando contribuir com a capacitação de 

profissionais para atuarem no serviço de saúde e desenvolvimento e publicação de pesquisas, e 

treinamento à comunidade. Este eixo também envolve promoção de ações sociais voltadas à 

comunidade, por meio da estruturação de um programa de voluntariado com colaboradores e 

parceiros. 

 

Quadro 5. Estrutura do Plano de Sustentabilidade do Hospital Alfa 

Dimensão Eixo Tema Material 

Econômica 

Experiência e Segurança 

do Cliente 

* Atendimento Humanizado 

* Qualidade dos Serviços de Saúde 

* Segurança dos clientes 

Gestão Responsável 

* Cadeia de Fornecedores 

* Conduta Ética e combate à corrupção 

* Desempenho Econômico e Financeiro 

* Governança 

Ambiental 
Externalidades 

Ambientais 

Gestão de Resíduos 

Construções Sustentáveis 

Eficiência no uso dos recursos naturais 

Social 

Desenvolvimento de 

Colaboradores e 

Terceiros 

* Diversidade 

* Educação Corporativa para Sustentabilidade 

* Gestão e desenvolvimento de colaboradores e 

terceiros 

* Saúde e Segurança dos Profissionais 

Compromisso Social 

* Ações Sociais e Voluntariado 

* Educação e Pesquisa 

* Filantropia 

* Relação com Governo 

Fonte: Autoria Própria, a  partir de informações contidas em relatórios de sustentabilidade do Hospital Alfa.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção são apresentados a análise e interpretação dos resultados do estudo de caso 

proposto para atender à pergunta e objetivos de pesquisa.  

A essência do Modelo de Hart e Milstein, conforme apresentado na Seção 2 deste 

trabalho, é fundamentada na premissa de que a geração de valor sustentável é um constructo 

multidimensional, de forma que a organização deve buscar os resultados atuais e, ao mesmo 

tempo, construir as bases para o futuro, atentando para as necessidades e oportunidades internas 

e novas perspectivas vindas de fora. O Modelo de Hart e Milstein é ilustrado a partir da 

justaposição de quatro quadrantes ilustrados na Figura 3 (Seção 2.3.1).  

A partir dos dados coletados dos relatórios anuais de sustentabilidade e outras fontes 

de evidências públicas (Quadro 4) relativos ao Hospital Alfa, Hospital Albert Einstein, Hospital 

Sírio Libanês e Hospital Oswaldo Cruz, o procedimento de diagnóstico e interpretação dos 

resultados objetivou investigar as estratégias e práticas dos hospitais nos quatro quadrantes, de 

maneira a avaliar se as organizações estão gerando valor ao sustentável ou, de outra maneira, 

se há desequilíbrio, o que poderia representar vulnerabilidade e oportunidades perdidas. 

Como descrito na seção 3 deste trabalho, a apresentação dos resultados será realizada 

em duas etapas; primeiramente serão apresentadas e discutidas as iniciativas em 

sustentabilidade do Hospital Alfa comparativamente às práticas de mercado, a partir de ações 

realizadas pelos hospitais selecionados em cada um dos quadrantes. Desta etapa, será possível 

verificar se há ou não um equilíbrio quando aplicadas ao Modelo de Hart e Milstein, ou seja, 

pretende-se verificar se as ações implementadas pelo Hospital Alfa estão distribuídas de forma 

equilibrada entre os quatro quadrantes e entre as práticas sugeridas para cada quadrante. Em 

adição, será possível conhecer o status de integração da sustentabilidade na estratégia do 

Hospital Alfa relativamente aos demais hospitais a partir de análise de benchmark. Esta 

primeira etapa tem perfil mais descritivo. 

Com base nos resultados obtidos nesta etapa, serão discutidos desafios e oportunidades 

de desenvolvimento e avanços em sustentabilidade pelo Hospital Alfa em cada um dos 

quadrantes e, por outras instituições hospitalares, de forma geral. Esta análise será feita a partir 

de revisão literatura realizada na Seção 2 e outras informações relevantes para a discussão. 

Também serão apresentadas reflexões e recomendações gerais a partir dos resultados obtidos. 
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5.1 APLICAÇÃO DO MODELO DE HART E MILSTEIN PARA DIAGNÓSTICO E 

ANÁLISE DAS INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDDE DO HOSPITAL ALFA E 

HOSPITAIS SELECIONADOS 

 

Na sequência, serão apresentadas e discutidas as ações de Sustentabilidade do Hospital 

Alfa e dos hospitais selecionados para cada um dos quadrantes propostos no Modelo de Hart e 

Milstein. Importante reforçar que o presente estudo não contemplou a análise da evolução das 

ações destas instituições ao longo do tempo; a principal fonte de informação foi a última edição 

dos respectivos relatórios anuais de sustentabilidade e/ou website corporativo; deste modo, 

trata-se da perspectiva das iniciativas em sustentabilidade num determinado período e, assim, 

se um hospital adotou uma ação em momento anterior mas não no período de relato ou que não 

estivesse pública durante o coleta de dados, então tal ação não está contemplada na discussão a 

seguir.  

A consolidação de todas as iniciativas em sustentabilidade de cada hospital é 

apresentada no Apêndice A. De forma geral, todos os hospitais realizam ações em três dos 

quatro quadrantes. A seguir será conduzida a análise individualizada para cada quadrante.  

 

Quadrante 1 – Interno-Hoje: Combater a Poluição, minimizar resíduos e emissões das 

operações 

O quadrante 1 (Q1) do Modelo de Hart e Milstein, como mencionado, está associado 

a aspectos que permitem ao mesmo tempo a empresa reduzir riscos e aumentar o retorno, à 

medida que a empresa adota medidas para a redução da poluição, como a melhor gestão de 

resíduos, ações para redução das emissões decorrentes de suas operações, implementação de 

sistemas de gestão ambiental e capacitação de colaboradores em programas de ecoeficiência. 

Quatro práticas estão correspondem ao Q1, conforme apresentado no Quadro 3 (Seção 3).   

A Figura 6 ilustra as iniciativas do Hospital Alfa, HIAE, HSL e HAOC relacionadas a 

cada uma destas práticas. Nota-se que o Hospital Alfa tem iniciativas em três das quatros 

práticas, assim como HSL e HAOC; o Hospital Albert Einstein contempla ações em todas as 

práticas. 
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Figura 6. Iniciativas em Sustentabilidade – Quadrante 1 do Modelo de Hart e Milstein 

 

Fonte: Autoria própria, a  partir de Modelo de Criação de Valor Sustentável (HART; MILSTEIN, 2006, p. 

71) e de informações públicas do Hospital Alfa, HIAE, HSL e HAOC. 

 

De acordo com o plano de sustentabilidade corporativo do Hospital Alfa, a instituição 

atua em três frentes no que tange a meio ambiente: gestão de resíduos, construções sustentáveis 

e iniciativas que estimulem o uso eficiente de recursos naturais (água e energia) e a redução das 

emissões de GEE. A educação corporativa para sustentabilidade é outro tema material 

associado ao pilar social. Na sequência, as iniciativas serão discutidas no contexto do modelo 

proposto para este trabalho. 

 

Programa de gestão de resíduos 

Hart e Milstein (2004) mencionam que a gestão dos resíduos significa menor 

necessidade de aquisição de insumos, resultando em menor despesas com matérias-primas e 

processos de segregação e destinação dos mesmos. Como apresentado na Seção 2.2.2, os 

hospitais são grandes geradores de resíduos sólidos e efluentes líquidos e o potencial impacto 

não se resume à quantidade gerada, mas também ao tipo de resíduo produzido, necessitando de 

atenção especial para o processo de coleta e destinação dos mesmos (MELLO; COLLEGE, 

2019; LIMA; JUNIOR; LUNA, 2018). 

Com base em informações publicadas pelo Hospital Alfa, as principais iniciativas 

constituem a adoção de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS), a constituição de um comitê multidisciplinar específico para debater sobre o tema e 

definir planos de ação para melhorias, e a reciclagem de materiais diversos, tais como papel, 
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plástico, vidro, metal, resíduos têxteis, crachás, banners, materiais impressos, mobiliário, e 

outros materiais e equipamentos. 

Os demais hospitais também informam dispor de um PGRSS. HAOC também tem 

constituída uma comissão de gerenciamento de resíduos e realiza reciclagem de resíduos não 

perigosos e eletrônicos.  

Os hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês adotam inciativas complementares e, este 

último, parece ser o mais estruturado entre as quatro instituições. No relatório de HIAE não 

consta se a organização realiza reciclagem de materiais diversos. O hospital reporta que realiza 

compostagem de resíduos orgânicos e que expandiu a operação, que vinha sendo realizada na 

unidade Morumbi, para a unidade Vila Mariana em 2019. A instituição destaca o 

aprimoramento na qualidade de triagem dos resíduos na etapa pós coleta seletiva, o que permitiu 

melhorar a separação de recicláveis e redução de resíduos enviados para o aterro; com esta 

iniciativa, a taxa de reciclagem no grupo de resíduos não perigosos passou de 46% para 52%. 

Outra ação informada como pioneira por HIAE no Brasil consiste na aquisição de autoclave 

localizada na Unidade Morumbi para descontaminação de resíduos infectantes críticos, que 

respondem por cerca de 23% do total de resíduos infectantes produzidos pela instituição.  

HSL, por sua vez, além da reciclagem de materiais diversos, mencionou que estimula 

o aproveitamento de resíduos entre as áreas, ou seja, o resíduo de uma área pode ser útil para 

as atividades de outra, evitando o desperdício e o descarte desnecessário. Em adição, assim 

como HIAE, realiza a compostagem de resíduo orgânico, dispondo de uma câmara fria para 

acondicionamento dos resíduos no próprio hospital para que sejam destinados ao fornecedor 

responsável pelo processo de compostagem. Dois aspectos que o diferenciam dos outros três 

hospitais estão relacionados à disposição de uma estrutura formada por 21 profissionais, entre 

auxiliares ambientais, líderes e engenheiro ambiental que respondem pela gestão de resíduos e, 

o segundo aspecto, se refere a investimento da ordem de R$ 1,8 milhões na gestão de resíduos 

em 2019. 

Nas instituições Alfa, HIAE e HAOC não foi possível obter, a partir dos documentos 

pesquisados, como está organizada a governança para o gerenciamento dos resíduos, se há uma 

área dedicada e/ou coordenando o tema dentro da organização.  

No que se refere à gestão de efluentes, HIAE é o único hospital que mencionou ações 

para gestão de efluentes; em 2019, a gestão e planos para controle de efluentes foram revisados 

em todas as unidades próprias e o monitoramento é realizado periodicamente.  

 



79 
 

O Quadro 6 a seguir apresenta dados referentes à gestão de resíduos dos hospitais em 

análise. O volume total de resíduos gerado depende do perfil dos serviços prestados (por 

exemplo, mais atendimentos emergencial ou clinico ou mais procedimentos cirúrgicos), 

capacidade de atendimento (número de leitos) e, especialmente, fluxo de pacientes-dia na 

instituição, formado por pacientes e acompanhantes, além de seu quadro de colaboradores, 

prestadores de serviços e terceiros que atuam no local. Há alguns indicadores que contribuem 

para a comparabilidade entre a operação das instituições como quilogramas de resíduos gerados 

por pacientes-dia, quilogramas de resíduos gerados por número de leitos ou, um conceito 

desenvolvido pelo HIAE que mede a intensidade de resíduos gerados (kg de 

resíduos/passagens-equivalentes), considerando o tempo médio de permanência dos pacientes 

conforme a modalidade de serviço utilizada (medicina diagnóstica,  pronto atendimento, e 

internações). A Associação Nacional dos Hospitais Privados (ANAHP), desde 2014, 

consolidada dados relacionados ao número de leitos e pacientes-dia dos hospitais associados. 

 

Quadro 6. Resíduos Gerados pelo Hospital Alfa, HIAE, HSL e HAOC 

Tipo de Resíduo 
Hospital 

Alfa 
HIAE HSL HAOC 

Área Construída (em m2) > 150.000 342.085 170.000 137.063 

Número de Colaboradores 6.901 7.134 8.386 3.011 

Número de Pacientes-dia 195.107 ND 131.060 ND 

Leitos Operacionais1, 2 409 592 524 582 
 

Total (em ton) 5.544 4.524 3.267 1.886 

Perigosos (em ton) 3.381 1.529 820 487 

Não Perigosos 2.163 2.995 2.447 1.399 

Infectantes 3.279 1.369 741 486 

Reciclagem 544 1.568 511 235 

% Infectantes no Total 59,1% 30,1% 22,7% 25,8% 

% Reciclagem no Total 9,8% 34,7% 15,6% 12,5% 

 

Kg gerados/número leitos operacionais 13.555 7.641 6.235 3.241 

Kg gerados/número de pacientes-dia 28,4 - 24,9 - 

Fonte: Relatórios de Sustentabilidade, última edição e Observatório ANAHP 2020. 

Notas: 

(1) Foram considerados apenas os leitos que compõem ao serviço de atendimento privado ao qual 

correspondem os dados de geração de resíduos. 

(2) Não contempla possível adaptação por conta da pandemia, mesmo porque os dados sobre geração de 

resíduos se referem ao ano de 2019. 
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Conforme dados consolidados no Quadro 6, o Hospital Alfa é o principal gerador de 

resíduos entre os quatro hospitais, contudo, como mencionado, a comparação a partir do volume 

total de resíduos não constitui a melhor referência. A participação de resíduos infectantes no 

total gerado pelo Hospital Alfa é 59,1%, mais do que o dobro da média dos demais hospitais e 

a taxa de reciclagem finalizou 2019 abaixo de 10%. HIAE é o que apresenta o maior percentual 

de reciclagem em relação aos outros três hospitais (30,1%). Não foi possível localizar dados 

abertos sobre pacientes-dia e padronizados para todas as instituições; considerando o volume 

gerado em kg/número de leitos, o Hospital Alfa também é o principal gerador, com mais de 

70% acima da média dos três hospitais. Tomando por referência o volume gerado em kg / 

pacientes-dia, o resultado do Hospital Alfa é cerca de 14% superior ao de HSL. 

 

Programa de redução de emissões das operações 

O Hospital Alfa não reporta iniciativas orientadas para a redução da emissão de gases 

do efeito estufa. Não foi possível capturar se a instituição realiza internamente o inventário de 

emissões; em consulta à página eletrônica do Registro Público de Emissões relacionada ao 

Programa Brasileiro GHG Protocol, constatou-se que a empresa ainda não efetuou registros. 

Com base em informação aberta ao público em geral, não é possível conhecer se a instituição 

participa do ‘Desafio a Saúde pelo Clima’ organizado pelo Projeto Hospitais Saudáveis; de toda 

maneira, não consta da lista de organizações que receberam o reconhecimento nos últimos anos. 

As duas principais ações reportadas se referem ao monitoramento do consumo de 

energia e a atuação em casos de desvio e a adoção de princípios de  construção sustentável, que 

também levam em conta aspectos socioambientais; quanto a esta última, mencionam a criação 

de uma nova ala de Transplante de Medula Óssea (TMO), em que foram adotadas boas práticas 

para o uso eficiente de recursos naturais, sem maior detalhamento, e a reforma da cozinha da 

instituição, em que uma das mudanças foi a substituição de caldeiras a vapor por gás natural, 

visando maior segurança no ambiente.  

HAOC informou duas iniciativas que contribuem para a redução de emissões como a 

implementação de bicicletários para colaboradores, o que pode contribuir para redução de uso 

de outros tipos de transporte mais poluentes (carro, moto ou mesmo o transporte público). 

Destaca também a digitalização de processos do hospital, que alinhada à adoção do prontuário 

eletrônico, reduziu a quantidade de impressão, que tem um efeito direto no consumo de energia 

e no uso de papel. Reporta que, desde 2013, uma de suas unidades (uma das torres) recebeu a 
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certificação LEED - Leadership in Energy and Environmental Design9 (Liderança em Energia 

e Design Ambiental, tradução nossa), que reconhece práticas de construções sustentáveis. 

Dentre as iniciativas constam um sistema solar de aquecimento de água, banheiros e jardins 

com utilização de água de reuso coletada das chuvas e de minas no subsolo, arquitetura 

projetada para maior captação de iluminação natural, sistema de climatização de alta eficiência, 

bicicletários, vagas especiais para veículos de baixa emissão e baixo consumo. 

Assim como no caso da gestão de resíduos, HIAE e HSL estão mais estruturados no 

que tange à gestão de emissão de CO2. Ambas as instituições publicam o inventário de emissões 

desde 2010 e 2011, respectivamente. Apenas esta iniciativa já lhes permite identificar e 

quantificar as fontes de emissão de GEE da empresa, estabelecer metas e planos de ação visando 

a redução das emissões10. 

Outras iniciativas complementares desenvolvidas pelo HIAE contemplam um Plano 

Diretor de Sistemas Térmicos, que reúne as diretrizes para definição de soluções tecnológicas 

e renovação dos sistemas de ar condicionado, aquecimento e bombeamento de água; a 

expectativa é o aumento de eficiência média de 10%, redução de 20% do uso de água e de 25% 

no consumo de gás natural. Em 2019, também foi implantado um novo sistema de automação 

da central de ar condicionado, visando a redução no consumo de energia e redução de emissões 

de GEE. Revisou o mapeamento de outras fontes de emissões atmosféricas provenientes da 

queima de combustível fóssil em geradores de emergência, dentre outras fontes. A instituição 

informa que, desde 2013, têm realizado a compra de energia 100% de fontes renováveis no 

mercado livre e que integrou o Sistema de Gestão da Energia (SGE), guiado pela ISO 

50001:2011 ao sistema de gestão ambiental certificado pela ISO 14001:2015, visando reduzir 

o impacto ambiental de suas operações.  

No caso do Hospital Sírio Libanês, o tópico ‘emissões’ foi incluído na lista de temas 

materiais relevantes e estratégicos para a instituição em 2019 e, também neste ano, foi 

determinado o Compromisso Sírio Libanês Carbono Neutro e definida a meta anual de redução 

das emissões de GEE em 15%, indicador alinhado ao plano estratégico da instituição e que 

servirá como norteador para os processos de melhoria contínua na gestão das emissões.  

Para cumprir os objetivos, em adição ao inventário de emissões GEE publicado desde 

2011, HSL começou um processo de compensação das emissões, por meio de iniciativas como 

 
7 Certificação concedida pela organização não governamental United States Green Building Council, com intuito 
de promover e estimular práticas de construções sustentáveis, satisfazendo critérios para uma construção verde. 
Mais informações podem ser acessadas em https://www.gbcbrasil.org.br/, Acesso em 01/08/2020. 
10 Fonte: https://www.institutototum.com.br/index.php/paginas/78-o-que-e-um-inventario-de-emissoes-e-para-
que-ele-serve, acesso em 01/08/2020. 

https://www.gbcbrasil.org.br/
https://www.institutototum.com.br/index.php/paginas/78-o-que-e-um-inventario-de-emissoes-e-para-que-ele-serve
https://www.institutototum.com.br/index.php/paginas/78-o-que-e-um-inventario-de-emissoes-e-para-que-ele-serve
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a compra de energia de fontes renováveis certificadas, que geram os I-RECs (certificado 

internacional de energia renovável), o que permitiu  mitigar, segundo a instituição, 40% da 

energia consumida em 2019 pelo HSL; compensação das emissões remanescentes por meio de 

obtenção de créditos de carbono Premium fornecidos pela organização Sustainable Carbon. 

Também desenvolveu ações para regeneração e recuperação energética dos resíduos. Destaca 

que está em andamento uma parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) para 

neutralização das emissões dos eventos com mais de 300 participantes organizados pela 

instituição. Por fim, o hospital obteve a certificação LEED Gold em 2016 na construção de duas 

torres na unidade paulista. Vale destacar que o tema de emissões e sua importância para o plano 

estratégico do HSL é endossado por seu presidente logo no início do relatório anual 2019. 

 

Sistemas de gestão ambiental 

Hart e Milstein (2004) citam que os sistemas de gestão ambiental contribuem para a 

organização e padronização de processos, além de orientar as partes interessadas, especialmente 

os colaboradores. 

No Apêndice B estão listadas todas as acreditações e certificações do Hospital Alfa, 

HIAE, HSL e HAOC. Pode-se notar que boa parte dos “selos” obtidos pelas instituições do 

setor hospitalar estão relacionadas à qualidade na prestação do serviço de saúde, b uscando 

maximizar a experiência e segurança do paciente, tais como a certificação JCI – Joint 

Comission International e ONA – Organização Nacional de Acreditação, mais associadas à 

qualidade nos processos do serviço de saúde oferecido, ou a Electronic Medical Record 

Adoption Model – EMRAM, relacionado a adoção do prontuário eletrônico. Algumas das 

certificações são mais direcionadas às especialidades médicas-chave de cada instituição, o que 

justifica a diferença no portfólio de cada uma.  

A Figura 7 apresenta um recorte desta lista, contendo as certificações e 

reconhecimentos mais relacionados a gestão ambiental.    
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Figura 7. Certificações e reconhecimentos por gestão ambiental 

 

Fonte: Última edição dos relatórios anuais de sustentabilidade e website corporativos dos hospitais 

selecionados. 

 

O Hospital Alfa não tem sistema de gestão ambiental estruturado conforme diretrizes 

da ISO 14001. Em 2019, obteve a recertificação da ISO 55001, relacionada ao sistema de gestão 

de ativos (SGAs), e que contribui para estruturar o tema e a coordenar a utilização adequada de 

recursos e o desenvolvimento de atividades (COMISSÃO TÉCNICA ISO, 2018).  

HAOC também não tem sistema de gestão ambiental estruturado pela ISO 14001. Nos 

anos de 2012, 2018 e 2019, recebeu reconhecimento com o Selo Green Kitchen por adotar boas 

práticas que promovem eficiência em responsabilidade socioambiental na cozinha que atende 

colaboradores e pacientes; a certificação avalia critérios como a ambientação natural (controle 

da insolação, iluminação natural e ventilação renovada, uso de materiais naturais, reusados, 

reciclados ou certificados), alimentação saudável (refeições puras sem adição de produtos 

químicos, enzimas, hormônios, transgênicos), e sustentabilidade (gestão dos resíduos, caixas 

de gordura nas saídas de esgoto, lavadores de ar dos sistemas de exaustão e uso de produtos 

biológicos para limpeza em geral). Por não constituir uma norma específica para meio ambiente 

que norteia as operações do hospital, não foi relacionada como ação do HAOC. 

HIAE detém a ISO 14001 desde o ano de 2003 orientando os padrões de gestão 

ambiental de todas as unidades da instituição. Desde 2018, a unidade Morumbi também é 

certificada pela norma ISO 50001:2011. Em 2019, a instituição realizou um processo de 
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diagnóstico de conformidade ambiental em imóveis próprios e alugados, visando investigar 

riscos de contaminação do solo ou de águas subterrâneas, e também revisou laudos sobre 

geração de ruído ambiental, relacionados à ativação de geradores de emergência. Em 2018, foi 

constituído um Sistema de Gestão Integrada (SGI), englobando sistemas de gestão ambiental e 

de energia, que visa contribuir para maior efetividade na comunicação das metas e no 

acompanhamento das ações e dos resultados alcançados pela alta liderança. As diretrizes 

ambientais formalizadas na Política do Sistema de Gestão Integrada (SGI) integram temas de 

saúde e segurança ocupacional, uso racional de energia e meio ambiente, visando 

essencialmente o dano ou impacto zero à saúde, segurança e bem-estar de todos os públicos de 

relacionamento e a proteção ao meio ambiente, prevenção da poluição e melhoria do 

desempenho energético11  (destaque nosso).  

O Hospital Sírio Libanês também é certificado pela ISO 14001 desde 2015, que orienta 

a gestão ambiental de suas atividades. As diretrizes ambientais estão organizadas na Política de 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente, que tem, dentre seus princípios, preservar o meio ambiente 

e prevenir a poluição (destaque nosso) e contribuir para o desenvolvimento sustentável, por 

meio da disseminação de conhecimento às partes interessadas12. No ano de 2019, HSL reportou 

que promoveu a estruturação de uma área de Sustentabilidade Ambiental, como parte de sua 

estratégia de redução contínua dos impactos ambientais. 

 

Desenvolvimento e engajamento dos colaboradores em programas de ecoeficiência 

Hart e Milstein (2004) destacam que o envolvimento dos colaboradores em programas 

de ecoeficiência contribui para programas de melhoria contínua e de controle de qualidade.  

A ação relacionada a programas de ecoeficiência citada pelo Hospital Alfa foi a 

Semana do Meio Ambiente, evento corporativo organizado para colaboradores que envolveu a 

realização de atividades e distribuição de mudas como brindes.  

HSL não reportou se realizou atividades de capacitação e engajamento de 

colaboradores em programas de ecoeficiência em 2019. 

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz mencionou a realização de três ações associadas a 

treinamento da equipe assistencial sobre práticas para gestão de resíduos, contribuindo para a 

redução de mais de 35% no total de resíduos infectantes gerados pela instituição; a instalação 

 
11 A íntegra da Política do Sistema de Gestão Integrado (SGI) pode ser acessada em 
https://www.einstein.br/responsabilidade-social/sustentabilidade/diretrizes-ambientais, acesso em 15/08/2020. 
12 A íntegra da Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pode ser acessada em 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/institucional/gestao-da-qualidade/Paginas/politica -saude-seguranca-
meio-ambiente.aspx, acesso em 15/08/2020. 

https://www.einstein.br/responsabilidade-social/sustentabilidade/diretrizes-ambientais
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/institucional/gestao-da-qualidade/Paginas/politica-saude-seguranca-meio-ambiente.aspx
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/institucional/gestao-da-qualidade/Paginas/politica-saude-seguranca-meio-ambiente.aspx
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de placas de coleta seletiva próximo às lixeiras; e ao desenvolvimento de jogos educativos com 

colaboradores sobre ações de reciclagem da instituição. 

HIAE menciona que promoveu a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no 

Trabalho e Meio Ambiente, com premiação de boas práticas através da na 2ª Edição do Prêmio 

de Boas Práticas de Meio Ambiente. Três iniciativas foram premiadas relacionadas à 

conscientização ambiental de alunos do ensino fundamental na região Sul de São Paulo; à 

revisão do cardápio de um dos hospitais instituindo a Segunda-feira sem carne, para estimular 

o consumo de carnes com menor impacto nas emissões de GEE; e à logística sustentável, que 

prioriza o uso de transporte menos poluentes (bicicletas e veículos movidos a etanol) para a 

entrega de laudos e exames da unidade Morumbi. 

 

Quadrante 2 – Externo-Hoje: Gerenciamento do produto, integrando a perspectiva dos 

stakeholders nos negócios 

O quadrante 2 (Q2) do Modelo de Hart e Milstein diz respeito a como a organização 

otimiza a sua reputação e legitimidade ao gerenciar a relação com as partes interessadas - 

clientes, fornecedores, governo, comunidades, ONGs e mídia - e integrar suas considerações 

nos processos de negócio, como forma de diminuir os impactos socioambientais na cadeia. Ao 

passo que a estratégia relacionada ao Q1 está orientada às operações internas, o gerenciamento 

do produto ultrapassa os limites da organização, e engloba todas as etapas do ciclo de vida de 

um produto, desde o seu design, produção, uso e descarte.  A prática relativa ao Q2 e iniciativas 

dos hospitais selecionados são ilustradas na Figura 8.  

 

Figura 8. Iniciativas em Sustentabilidade – Quadrante 2 do Modelo de Hart e Milstein 

 

Fonte: Autoria própria, a  partir de Modelo de Criação de Valor Sustentável (HART; MILSTEIN, 2006, p. 

71) e de informações públicas do Hospital Alfa, HIAE, HSL e HAOC. 
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Integração da voz dos stakeholders nos processos de negócio por meio de uma extensa interação 

com terceiros externos  

A cadeia de valor do setor hospitalar é formada por diversos stakeholders com quem 

as instituições se relacionam, tais como pacientes, médicos, colaboradores, terceiros, parceiros  

que atuam em seus estabelecimentos, fornecedores, governo, operadoras de planos de saúde, 

investidores, comunidades, ONGs, universidades, startups associações e conselhos de classe, 

agências reguladoras, dentre outros. A seguir serão abordadas relações destacadas nas fontes 

selecionadas. 

A materialidade, como mencionado na Seção 4, constitui um processo que, dentre 

outros aspectos, permite a uma empresa conhecer os temas mais relevantes, do ponto de vista 

econômico, ambiental e social que uma empresa deve considerar na opinião dos públicos com 

quem se relaciona; é uma forma de consulta e engajamento dos seus stakeholders no processo 

de construção de sua estratégia para sustentabilidade. O processo de materialidade foi 

conduzido pelo Hospital Alfa em 2017 e envolveu os seguintes públicos: associações, 

operadores, liderança da organização (conselho e diretoria administrativa), academia, parceiros 

e fornecedores. HAOC citou que foram consultados os seguintes públicos em seu processo de 

materialidade: colaboradores, corpo clínico, fornecedores, especialistas, jornalistas e 

operadoras de planos de saúde, lideranças da instituição e representantes do setor (sem 

detalhamento). HAIE conduziu um processo de revisão de sua materialidade no final de 2019 

e consultou colaboradores, médicos, pacientes, alunos, academia, voluntários, fornecedores e 

pesquisadores. HSL, por sua vez, considerou a opinião de pacientes, fornecedores, corpo 

clínico, fornecedores, terceiros e pacientes.  

Os hospitais selecionados também usam de suas redes sociais corporativas, tais como 

Facebook, LinkedIn, Instagram, para se relacionar com todos os seus públicos.  Não é possível 

conhecer, com base em informações disponíveis como estas organizações acolhem e atuam 

sobre comentários postados pelo público que tem acesso a estas publicações. 

 

Clientes 

As iniciativas promovidas pelos hospitais, de uma forma geral, visam oferecer o 

atendimento de melhor qualidade e segurança ao paciente. Conforme citado na Seção 2, a 

responsabilidade de uma organização da saúde corresponde a obter resultados e prover serviços 

à sociedade de forma que a população satisfaça suas necessidades de saúde (RUSSO, 2016).  

A seguir são relacionadas algumas iniciativas adotadas pelos hospitais estudados, mas 

não é possível afirmar, a partir dos dados disponíveis, se incluem aspectos socioambientais. 
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Todos os hospitais utilizam a ferramenta Net Promoter Score (NPS), que contribui 

para avaliar a satisfação da experiência do cliente com o serviço prestado por uma empresa, 

bem como para identificar e definir planos de melhorias13; com base em informações 

disponíveis, em nenhum dos casos é utilizada para avaliar a experiência considerando aspectos 

de sustentabilidade.  

A ouvidoria é outra ferramenta utilizada pelos hospitais estudados, como forma de 

conhecer as sugestões ou problemas relatados pelos pacientes que se tornam subsídios para 

desenvolvimento de planos de melhorias e aprimoramento dos processos. Em 2019, o Hospital 

Alfa transformou o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) em área de Ouvidoria, que 

possibilitou a integração, a partir de um único ponto de contato, das interações dos clientes 

(atendimentos telefônicos ou presenciais, verbalizações das pesquisas de satisfação, entre 

outros).  

Além do canal de ouvidoria para clientes, HAOC também dispõe de um canal de 

ouvidoria para médicos, registrando qualquer tipo de manifestação (reclamações, elogios ou 

dúvidas) relativos à organização, colaboradores e/ou pacientes. Dispõe de um canal Fale 

Conosco para acolher reclamações, sugestões e elogios. Desenvolveu um aplicativo e um portal 

totalmente dedicado ao histórico clínico do paciente, que pode ser utilizado por este sempre que 

precisar. O hospital também constitui um Núcleo Consultivo e Pacientes e Familiares formado 

por pacientes atendidos pela instituição e que participa de conversas com lideranças; uma das 

soluções que nasceu deste grupo foi uma escala de alerta para identificação detecção mais 

rapidamente de pacientes que necessitam de assistência médica imediata. 

HIAE também conta com um canal de SAC e Fale Conosco e desenvolveu o aplicativo 

meu Einstein para aprimorar o relacionamento com clientes, permitindo alguns procedimentos 

como agendamento de consultas e exames, conferência de resultados, check-in e apoio ao 

autocuidado. 

HSL reporta que aprimorou os canais de comunicação com pacientes e seus familiares, 

sendo que o canal de Ouvidoria passou a ser integrado à plataforma Salesforce, além da 

aplicação de pesquisas de satisfação com pacientes e manifestações em mídias sociais. Dispõe 

de um canal Fale Conosco em sua página de internet corporativa. 

Outro instrumento utilizado por todas estas instituições consiste no Canal 

Confidencial, disponível para o público em geral e que tem por objetivo acolher relatos 

associados a atos em desacordo com seus respectivos Códigos de Conduta.  

 
13 Disponível em: https://www.netpromoter.com/know/, acesso em 16/08/2020. 

https://www.netpromoter.com/know/
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Corpo Clínico 

Assim como os pacientes, o corpo clínico é essencial em uma instituição hospitalar, 

tendo em vista que é um dos principais meios para cumprir sua missão. 

Os quatro hospitais em análise destacaram como principais inciativas a integração dos 

médicos em decisões de negócio, treinamentos corporativos orientados para este público, 

representação da instituição em eventos do setor e, também, participam de iniciativas em ensino 

e pesquisa como pesquisa clínica e em produção científica. São oferecidos, em adição, 

programas de residência médica e cursos de especialização. 

Em complemento a estas ações, HAOC reporta que 100% dos médicos do corpo 

clínico conectado à instituição receberam avaliação de desempenho em 2019.  

HIAE menciona três iniciativas de relacionamento com médicos, sendo a primeira 

delas um aplicativo (Einstein Médicos), integrado ao Cerner Millennium (descrito na discussão 

sobre o Q3), e que fornece informações relevantes relacionadas ao atendimento de pacientes. 

Os Grupos Médicos Assistenciais (GMAs) são fóruns de conversas sobre doenças, tecnologias, 

etc. E, o terceiro, consiste em um Programa de Segmentação e Feedback, que avalia 

desempenho, temas como responsabilidade social, educação e pesquisa, a avaliação de pares. 

 

Cadeia de Suprimentos 

Como mencionado na Seção 2, os hospitais são grandes consumidores de materiais e, 

neste sentido, a cadeia de suprimentos é formada por inúmeros fornecedores.  

Em 2019, o Hospital Alfa iniciou um projeto piloto de logística reversa com um de 

seus fornecedores de produtos médicos, que prevê a substituição de caixas de papelão por caixas 

retornáveis para transporte destes produtos, visando, dentre outros objetivos, a redução do 

impacto ambiental no processo logístico. 

HAOC não reportou iniciativas com seus fornecedores. 

Os hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês mais uma vez se destacam em relação aos 

demais. HIAE desenvolveu um Manual do Fornecedor, com o objetivo de mitigar riscos 

comerciais, legais, de imagem e aderência a princípios éticos e sustentáveis. A diretoria de 

suprimentos tem uma estrutura dedicada para conduzir a gestão estratégica de fornecedores, 

dentre elas especialistas em meio ambiente. Há um capítulo específico sobre sustentabilidade, 

em que HIAE orienta que os fornecedores ofereçam produtos e serviços que minimizem os 

riscos ambientais e sociais e incentiva o envolvimento, o desenvolvimento de parcerias, a 

participação de fornecedores em projetos ou compromissos públicos como a adesão ao Pacto 
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Global da ONU e o GHG Protocol, e a implementação de modelos de gestão orientados por 

certificação ISO (ambiental, social, saúde e segurança ocupacional). Anualmente, a instituição 

convida fornecedores críticos ou estratégicos a realizar autoavaliação sobre temas tributários, 

trabalhistas, sociais, ambientais e legais; aqueles que apresentam baixa aderência aos critérios 

definidos, são envolvidos em processos de melhoria com suporte do hospital. Em adição, todos 

os fornecedores passaram por um processo de due diligence, visando averiguar possíveis riscos, 

dentre eles o envolvimento em casos de corrupção. Em 2019, aprimorou o processo de gestão 

de riscos de sustentabilidade na cadeia de fornecimento, a partir da identificação de categorias 

críticas de produtos e serviços baseada em riscos ambientais potenciais e da realização de 

auditorias. Auditorias também são realizadas na etapa de homologação de fornecedores, 

influenciando a seleção antes mesmo da contratação. A instituição contribuiu para a criação do 

Comitê de Compras Sustentáveis do Projeto Hospitais Saudáveis. 

HSL também instituiu um Manual do Fornecedor, que contém as diretrizes 

socioambientais já citadas na análise sobre o sistema de gestão ambiental (tópico anterior). O 

hospital realiza a avaliação de seus fornecedores, com o objetivo de identificar potenciais riscos 

de compliance e integridade, e validar a aplicação dos direitos humanos e o respeito e 

preservação do meio ambiente. Em 2019, iniciou um programa de premiação de boas práticas 

orientado a prestadores de serviços - a Premiação de Excelência Hospital Sírio-Libanês – 

Programa de Prestadores de Serviços 2019, em que são reconhecidos os fornecedores que 

atingiram o melhor índice de conformidade dentro da sua categoria. HSL também compõe o 

Comitê de Compras Verdes do Projeto Hospitais Saudáveis (PHS). 

 

Operadoras de Planos de Saúde: 

A relação que com as operações tem relação com a oferta e negociação de planos de 

saúde suplementar. Em complemento, todos os hospitais mencionaram estar avançando com 

parcerias para a adoção de novos modelos de remuneração, visando maior eficiência e 

previsibilidade de custos. 

 

Governo: 

A relação com o governo se dá nas ações de responsabilidade social orientadas ao 

público menos favorecido, seja por meio do atendimento de pacientes do SUS em seus 

estabelecimentos ou pelo desenvolvimento de projetos no contexto de programas de governo 

como o PROADI-SUS, ou desenvolvimento de programas junto às comunidades. Também 

atuam em projetos de pesquisa e/ou desenvolvimento de novas tecnologias. 
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O Hospital Alfa promove o atendimento de pacientes do SUS por meio de contratos 

específicos com o gestor público e projetos incentivados via recursos de programas do 

Ministério da Saúde como PRONON e PRONAS/PCD, que são orientados às práticas no campo 

da oncologia e da pessoa com deficiência, respectivamente; parcerias em projetos em 

comunidades com agentes públicos e privados. 

HSL, HAIE e HAOC desenvolvem projetos de responsabilidade social estruturados no 

âmbito do PROADI-SUS e, também, atuam, por meio de institutos de responsabilidade social 

em projetos complementares para atendimento de pacientes do SUS e na gestão de 

equipamentos públicos de saúde em parceria com o gestor público.  

HIAE reportou parcerias para desenvolvimento de pesquisas, como é o estudo de 

pesquisa para sequenciamento do genoma completo, e a realização de eventos, como o II 

Simpósio Internacional e Datathon, também em parceria com o Instituto de Tecnologia de 

Massachussets (MIT), visando de fortalecer a cultura da análise de dados.  

 

Comunidades / Sociedade: 

O Hospital Alfa oferece cursos gratuitos à sociedade por meio da escola de 

enfermagem contribuindo para a educação e maior empregabilidade da população menos 

favorecida. Em 2019, desenvolveu parcerias em projetos em comunidades com agentes 

públicos e privados. Dispõe de um programa de voluntariado interno beneficiando pacientes da 

instituição e programas de diversidade orientados a jovens aprendizes e profissionais com 

deficiência, apoiando a inserção e desenvolvimento de minorias. Tem uma área específica para 

a captação de recursos para apoiar os projetos filantrópicos da instituição.  

Os demais hospitais, além dos projetos envolvendo governos, também atuam com 

programas em comunidades localizadas no entorno de suas operações e parceria com outras 

organizações como é o caso do projeto MAPFRE-Einstein, parceria com a Fundación MAPFRE 

para atendimentos e oficinas de capacitação. Estas instituições também dispõem de áreas de 

captação de recursos para reinvestimento em projetos que beneficiem a sociedade, bem como 

programas de voluntariado interno orientado a seus pacientes, e um programa para jovens 

aprendizes e para inclusão de portadores de deficiência. HSL também estruturou um programa 

de voluntariado externo para atuação junto a comunidades. Em outubro de 2019, HAIE lançou 

um portal de doações conectando possíveis doadores aos projetos sociais desenvolvidos pela 

organização; no fim deste ano, lançou o Programa de Diversidade e Inclusão, iniciativa que 

menciona ser pioneira no setor.  
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Startups: 

O Hospital Alfa e HSL não reportaram iniciativas desenvolvidas com startups. 

HIAE, como será mais bem explorado na análise do Q3, vem desenvolvendo o 

ambiente de inovação; constituiu a Incubadora Eretz.bio, um hub de inovação voltado para a 

criação de novos produtos, serviços e tecnologias na área de saúde. Quarenta startups já foram 

incubadas, e projetos desenvolvimentos junto à instituição. HAOC inaugurou, em 2019, um 

Centro de Inovação e Educação em Saúde, que abrigam dentre outras coisas, uma incubadora 

e aceleradora de startups, e projetos de startups na área da saúde – selecionadas no programa 

Startups Connected, organizado pela Câmara Brasil-Alemanha de Comércio e Indústria.  

  

Academia e Institutos de Pesquisa: 

O Hospital Alfa desenvolve parcerias com universidades para desenvolvimento de 

cursos de especialização, como é o caso do curso de cirurgia minimamente invasiva em 

Ginecologia e Oncologia Gastrointestinal, que envolve parceria com o Miami Anatomical 

Research Center (MARC) e Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Também menciona 

parceria estabelecida com o Centro Médico da Universidade de Pittsburgh em iniciativa 

relacionada a cardiologia avançada. Sob a liderança de um dos médicos da instituição, e em 

associação com a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 

promove a Reunião Multidisciplinar de Neurovascular, que proporciona diálogo sobre casos, 

artigos e atualização sobre vários temas relacionados a uma de suas especialidades estratégicas. 

HIAE, como citado acima, promove eventos em associação com universidades e 

menciona a parcerias para com empresas e universidades a projetos de inovação. 

 

Indústria:  

A indústria farmacêutica é um parceiro do setor hospitalar no que tange a projetos 

de pesquisa clínica patrocinados para o desenvolvimento de novas drogas ou tratamentos. 

 

Quadrante 3 – Interno-Amanhã: Desenvolver as competências necessárias para o futuro 

O quadrante 3 (Q3) do Modelo de Hart e Milstein refere-se a melhorias que promovam 

mudanças estruturais no setor, inovações que ultrapassam as rotinas e o conhecimento comum, 

e que podem contribuir com soluções para problemas sociais e ambientais de forma mais ampla 

por meio do desenvolvimento e/ou aquisição de novas capacitações orientadas para os desafios 

futuros da sustentabilidade. Além do desempenho eficiente no momento atual, a empresa deve 

se atentar para desenvolver produtos e serviços do futuro e o foco em inovação é importante 
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para este processo. Tendo por base os motivadores globais para a sustentabilidade, Hart e 

Milstein (2004) destacam três práticas relacionadas à tecnologia da informação, energia 

renovável e relacionadas a genoma, biomimética, nanotecnologia que representariam um 

conjunto de esforços para reposicionamento de suas habilidades atuais para o desenvolvimento 

e a exploração de mercados futuros. A análise das práticas para o estudo de caso e benchmark 

concentrou-se nestas três iniciativas e tentou-se identificar outras que contribuam para atender 

os desafios socioambientais na sua forma mais ampla, conforme apresentado na Figura 10.  

 

Figura 9. Iniciativas em Sustentabilidade – Quadrante 3 do Modelo de Hart e Milstein 

 

Fonte: Autoria própria, a  partir de Modelo de Criação de Valor Sustentável (HART; MILSTEIN, 2006, p. 

71) e de informações públicas do Hospital Alfa, HIAE, HSL e HAOC. 

 

Inciativas que contribuam para a solução de problemas sociais e ambientais de maneira mais 

ampla 

Todos os hospitais investem em ensino e pesquisa, que contribui para avanços no setor 

de saúde e para a sociedade como um todo; de uma forma geral, fomentam a produção científica 

e participam de estudos junto à indústria e governo. Educação e pesquisa cien tífica são 

atividades fundamentais para o desenvolvimento de novas tecnologias e processos na área da 

saúde. A seguir, são apresentadas algumas especificidades reportadas pelas instituições 

estudadas. 
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O Hospital Alfa tem uma área de Ensino e Pesquisa que atua com vários programas de 

educação para o público interno e externo, além de participar de estudos de pesquisa clínica 

junto à indústria e estimular a produção científica por profissionais que atuam na organização.  

HIAE tem estruturado o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa (IIEP) e transformou, 

no início de 2018, o Centro de Pesquisa Clínica do Einstein em uma Academic Research 

Organization (ARO), primeira organização deste tipo no país. A partir da ARO, a instituição 

pode coordenar diretamente todo o processo de pesquisa, desde o design até sua publicação, e 

conduz estudos com empresas farmacêuticas nacionais e internacionais e atua em projetos de 

interesse público para o SUS. 

HSL também tem um Instituto de Ensino e Pesquisa e atua em estudos de pesquisa 

clínica junto à indústria e fomenta a produção científica por profissionais que atuam na 

organização. HAOC inaugurou em 2019 um Centro Internacional de Pesquisa, com o objetivo 

de fomentar pesquisas de relevância para a saúde da população brasileira e mundial, com 

investimentos da ordem de R$2 milhões. 

Além de investimentos em ensino e pesquisa, os hospitais vêm dedicando esforços em 

inovação como forma de promover e antecipar novas soluções no setor de saúde para 

desenvolver produtos e serviços do futuro 

No relatório anual de 2019, o Hospital Alfa afirma que um dos objetivos para o futuro 

é posicionar-se como uma instituição que lidera a inovação tecnológica, usando serviços 

digitais inovadores como análise avançada de dados, saúde virtual, automação e realidade 

aumentada para criar oportunidades de negócio. Contudo, não reporta ações já sendo 

trabalhadas agora. A instituição informa que foi pioneira no uso de realidade virtual para o 

ensino de técnicas de cirurgia vascular (1o hospital no mundo a usar a técnica). Desde 2017, 

realiza procedimentos cirúrgicos com auxílio de robôs em uma de suas unidades.  

O Hospital Albert Einstein tem sido pioneiro na implementação de tendências no 

mercado brasileiro, como é o caso da telemedicina, que é praticada desde o ano de 2012 e a 

cirurgia robótica, sendo que o primeiro procedimento no Brasil foi realizado pelo hospital no 

ano de 2008. Em 2019, inaugurou o primeiro Centro de Treinamento de Cirurgia Robótica do 

país, e é a única instituição na América Latina e dispor de quatro sistemas robóticos da Vinci 

instalados, sendo que um destes sistemas opera dedicado a ensino e pesquisa, e de cinco 

simuladores de realidade virtual. Ainda relacionado ao tema, se tornou o primeiro academic 

program de cirurgia robótica da América Latina. Em adição, HIAE vem desenvolvendo o 

ambiente de inovação interno e externo, envolvendo parceiros na cadeia de valor; constituiu um 

laboratório de inovação e lançou a Incubadora Eretz.bio, um hub de inovação voltado para a 
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criação de novos produtos, serviços e tecnologias na área de saúde, onde 40 startups já foram 

incubadas. Em 2019, o hospital promoveu 85 eventos pela Eretz.bio relacionados a inovação e 

empreendedorismo, envolvendo workshops, palestras e encontros com investidores; quatro 

destes eventos foram realizados para discussão de soluções na área da saúde com outros países. 

As parcerias desenvolvidas por meio da plataforma possibilitaram a realização de 20 projetos 

ao longo do ano, como artigos científicos e ações com foco assistencial ou operacional. Em 

2019, também firmou parceria com a startup ePHealth para o desenvolvimento de aplicativos 

tecnológicos utilizados por profissionais da saúde. Outra iniciativa envolveu a capacitação, 

apoiada em metodologia de design thinking e biodesign, de mais de 1,4 mil colaboradores, que 

foram desafiados a refletir sobre desafios do HIAE e do mercado de saúde para geração de 

ideias para novos produtos e serviços. 

HAOC inaugurou em 2019 um Centro de Inovação e Educação em Saúde, que abriga 

uma incubadora e aceleradora de startups, laboratório de ciência de dados, ilha de impressão 

3D, estação de educação e desenvolvimento de soluções em realidade virtual, além de estrutura 

para simulações realísticas e treinamento de profissionais da saúde.  O Centro de Inovação 

também abriga projetos de startups na área da saúde – selecionadas no programa Startups 

Connected, organizado pela Câmara Brasil-Alemanha de Comércio e Indústria, e por meio de 

processos internos de captação, seleção e mentoria. O investimento total do hospital em 

inovação, pesquisa e educação em 2019 foi da ordem de R$ 4,8 milhões, considerando o Centro 

de Inovação e Educação em Saúde e o Centro Internacional de Pesquisa e infraestrutura de 

apoio. Visando estimular o processo de geração de ideias internamente, HAOC lançou, em 

2019, um concurso de inovação entre alunos dos cursos oferecidos pelo hospital, que resultou 

na criação de aplicativo que permite geolocalizar o paciente dentro do estabelecimento, 

beneficiando ambos hospital e paciente. para desenvolver produtos e serviços do futuro A 

instituição também realiza cirurgia robótica desde 2008 e tem um centro especializado para este 

fim. 

O Hospital Sírio Libanês também vem investindo em inovação. Assim como HIAE e 

HAOC, desde 2008 realiza cirurgia robótica. Em 2019, inaugurou um laboratório de  inovação 

orientado nas seguintes frentes: transformação digital, gestão da saúde populacional, 

telemedicina e digitalização da jornada do paciente.  Em telemedicina, foi o pioneiro no país a 

utilizar este procedimento em 1999 (há 20 anos) e, em 2019, criou  uma Rede de Cuidado 

Digital, formada por profissionais de saúde que oferecem atendimento em atenção primária. 
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Inciativas - genoma, biomimética, nanotecnologia 

Apenas o Hospital Albert Einstein tem ações relacionadas ao estudo do genoma. Tem 

um laboratório de genômica, em que são realizados exames de sequenciamento genético, 

visando contribuir com a predição de risco de doenças e tratamento individualizado conforme 

o histórico do paciente; o foco ocorre nas áreas de oncologia, hematologia, cardiologia, 

neurologia e doenças hereditárias. 

Foi o primeiro hospital no Brasil a dispor de método que analisa material genético 

dentro de embriões gerados por fertilização in vitro, por meio do projeto Genomika Einstein. E 

dispõe de uma plataforma - Varstation – que realiza o processamento e análises customizadas 

de sequenciamento genético utilizada pelo Einstein em todas estas outras iniciativas. 

Em 2019, implantou um novo sequenciador que permitiu a ampliação da capacidade 

de processamento de exames em cinco vezes e estabeleceu parceria com o Ministério da Saúde 

para projeto de sequenciamento de genoma completo de um ser humano. Também reporta outra 

iniciativa pioneira, em fase de implantação, o teste Viroma / Metagenoma, que contribui para 

melhor diagnóstico de condições clínicas de origem indeterminada, especialmente novas 

epidemias de vírus desconhecidos.  

 

Inciativas - tecnologia da informação 

A transformação digital é uma realidade no setor da saúde e os hospitais selecionados 

também vem investindo em soluções em tecnologia da informação. 

A principal iniciativa destacada pelo Hospital Alfa é o uso de prontuário eletrônico 

que tem contribuído para a tomada de decisão mais precisa pelo corpo clínico. Em 2019, duas 

de suas unidades foram reconhecidas pela excelência no uso deste sistema, contribuindo com 

melhor assistência ao paciente por meio do uso de informação e tecnologia. 

O Hospital Albert Einstein dispõe de um laboratório de inovação e áreas de big data 

analytics e transformação digital que, segundo a instituição, têm sido essencial para sustentar 

projetos como cuidados de saúde baseados em valor (value based health care – VBHC, em 

inglês; tradução nossa), um de seus pilares estratégicos, e como a remuneração baseada em 

ciclos de valor, ou seja, os valores não são definidos por procedimentos realizados (fee for 

service), mas por todo o processo que o paciente precisa com a instituição durante o ciclo de 

cuidado. A gestão da informação também contribui na operação proporcionando melhor análise 

preditiva da necessidade de internação de pacientes e a escala de profissionais da área 

assistencial. Para garantir a interação digital, o hospital afirma que investiu em robusta 

estratégia de captura, organização e análise de dados em grande escala, por meio do prontuário 
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eletrônico Cernter Millennium, que permite a documentação e sistematização de prontuários 

eletrônicos e cruzamento com protocolos médicos, e de várias aplicações de big data analytics 

e business intelligence, e que opera conectado à Central de Monitoramento Assistencial 

(CMOA), que passou a operar em 2018, e constitui uma sala de comando com acompanhamento 

de dados 24h por dia e contribui para orientar as equipes de atendimento na redução de eventos 

adversos. Em 2019, passou a utilizar inteligência artificial para realização de agendamentos do 

centro cirúrgico na unidade Morumbi e, também, desenvolveu um programa orientado à 

atração, desenvolvimento e retenção de especialistas em ciência de dados.  

Além dos investimentos para aprimorar o atendimento ao público privado, HIAE 

também investe em soluções de big data e inovação para o SUS, no âmbito de um dos projetos 

do PROADI-SUS, conferindo ao gestor público maior capacidade de processar informações e 

gerar modelos preditivos e, por consequência, oferecer maior conhecimento para identificação 

de soluções e tomada de decisão. Para aperfeiçoar a comunicação entre o hospital, pacientes e 

médicos, HIAE desenvolveu o Aplicativo Meu Einstein que permite ao paciente agendar e 

realizar melhor gestão de consultas e exames, bem como seus dados e histórico de saúde.  

Em 2019, HSL promoveu melhorias em tecnologia da informação tais como a criação 

de uma área de arquitetura e inteligência de dados, a atualização do seu parque tecnológico, 

bem como a manutenção da operação relacionada a softwares, aplicações e segurança da 

informação, com investimentos totais na ordem de R$ 50 milhões. 

No que tange à transformação digital, HAOC destaca o lançamento de um projeto de 

interoperabilidade, outra tendência no setor de saúde, que tem por objetivo conectar diversos 

sistemas e instituições visando a interação entre vários agentes (hospital, operadoras, 

fornecedores, governo) para troca informações que contribuem para o melhor atendimento do 

paciente de maneira eficaz e eficiente. Em 2019, a instituição também implementou painéis 

interativos de gestão, transformando dados em informações relevantes para subsidiar as 

tomadas de decisões, e lançou o check-in eletrônico nas recepções e a segunda versão do 

aplicativo do Hospital, que permite ao usuário acessar as informações relacionadas às suas 

consultas e resultados de exames, por exemplo. A instituição tem investido, desde 2016, em 

automação logística, conferindo maior agilidade no atendimento de pacientes internados, e 

consequentes benefícios assistenciais, operacionais, financeiro e em satisfação do paciente, e 

também, na administração e checagem de medicamentos de forma digital no atendimento beira-

leito em unidades de tratamento intensivo e pronto socorro, promovendo melhor rastreabilidade 

e segurança nos processos.  
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Iniciativas - energia renovável 

O Hospital Alfa e HAOC não reportam iniciativas que visam a substituição de 

combustíveis fósseis por energias renováveis mais limpas.  

HIAE instalou painéis fotovoltaicos para geração de energia solar em 2018 na unidade 

do Morumbi e, em 2013, migrou para o mercado livre de energia e a compra de energia elétrica 

é feita no mercado livre é 100% de fontes renováveis. 

HSL fez a migração para o mercado livre de energia e garante a compra de energia de 

fontes renováveis certificadas que emitem I-RECs (certificado internacional de energia 

renovável; no ano de 2019, 40% da energia consumida pela instituição teve seu impacto 

ambiental mitigado com certificados procedentes do Parque Eólico Palmares. O hospital 

também desenvolveu ações para regeneração e recuperação energética dos resíduos (não 

apresentou detalhes). 

 

Quadrante 4 – Externo-Amanhã: Criar um mapa comum para atender às necessidades 

não satisfeitas 

O quadrante 4 (Q4) do Modelo de Hart e Milstein está associado à consideração das 

necessidades da população da base da pirâmide no modelo de negócio da empresa e que podem 

contribuir para um posicionamento competitivo que envolva retornos financeiros ao mesmo 

tempo em que gera progresso para toda a sociedade, especialmente a população menos 

favorecida. Trata-se de vislumbrar novos mercados ainda não atendidos como forma de gerar 

receitas ao negócio. Assim, as iniciativas vão além do trivial e da responsabilidade social 

acessória; referem-se a ações que contribuem, de forma mais ampla, para a redução dos grandes 

problemas sociais como a desigualdade, a fome, educação dentre outros e explorar mercados 

ainda não atendidos. Novas oportunidades que requererem um novo planejamento do modelo 

de negócio, novas tecnologias e processos, novas competências e habilidades, e recursos 

específicos.  

De acordo com informações disponíveis, entende-se que as iniciativas desenvolvidas 

pelo Hospital Alfa e demais selecionados são inerentes e triviais ao negócio e, deste modo, não 

foram listadas como ilustra a Figura 11. Isso não quer dizer, contudo, que as ações 

empreendidas como parte de seu compromisso social não sejam estratégicas; pelo contrário, a 

responsabilidade social, em todas as suas formas, constitui um pilar essencial no setor 

hospitalar, mas é inerente ao negócio, é uma extensão das expertises da organização para 

projetos sociais junto à comunidade. 
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Figura 10. Iniciativas em Sustentabilidade – Quadrante 4 do Modelo de Hart e Milstein 

 

Fonte: Autoria própria, a  partir de Modelo de Criação de Valor Sustentável (HART; MILSTEIN, 2006, p. 

71) e de informações públicas do Hospital Alfa, HIAE, HSL e HAOC. 

 

Tomando por base os hospitais selecionados, todos promovem ações sociais orientadas 

ao público menos favorecido, seja por meio do atendimento de pacientes do SUS em seus 

estabelecimentos ou pelo desenvolvimento de projetos no contexto de programas de governo 

como o PROADI-SUS, ou desenvolvimento de programas junto às comunidades.  

Dentre as quatro instituições, o Hospital Alfa é o único que não participa do PROADI-

SUS. Os projetos de cunho social da instituição são direcionados ao público menos favorecido, 

através do atendimento de pacientes do SUS por meio de contratos específicos com o gestor 

público; cursos gratuitos à sociedade por meio da escola de enfermagem contribuindo para a 

educação e maior empregabilidade da população menos favorecida; projetos incentivados via 

recursos de programas do Ministério da Saúde como PRONON e PRONAS/PCD, que são 

orientados às práticas no campo da oncologia e da pessoa com deficiência, respectivamente14; 

parcerias em projetos em comunidades com agentes públicos e privados; voluntariado interno 

beneficiando pacientes da instituição; captação de recursos; e programas de diversidade 

orientados a jovens aprendizes e profissionais com deficiência. Em 2019, foi anunciado o Plano 

Diretor de Filantropia com o propósito de desenvolver uma atuação mais estratégica em 

atividades que gerem maior impacto social, mas não restou claro se estas ações envolvem a 

revisão do modelo de negócio da empresa para atender as demandas sociais ou se consistem em 

realizar a responsabilidade social num formato distinto e complementar ao que é realizado hoje. 

HSL, HAIE e HAOC têm projetos de responsabilidade social estruturados no âmbito 

do PROADI-SUS, contemplando um total de 23, 38 e 21 projetos cada hospital em 2019, 

respectivamente. Os três hospitais também atuam, por meio de institutos de responsabilidade 

social em projetos complementares para atendimento de pacientes do SUS, gestão de 

 
14 Informações adicionais sobre os programas PRONON e PRONAS/PCD do Ministério da Saúde podem ser 
obtidas em https://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/pronon-pronas . 

https://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/pronon-pronas
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equipamentos públicos de saúde em parceria com o gestor público, programas em comunidades 

localizadas no entorno de suas operações e parceria com outras organizações como é o caso do 

projeto MAPFRE-Einstein, parceria com a Fundación MAPFRE para atendimentos e oficinas 

de capacitação. Estas instituições também dispõem de áreas de captação de recursos para 

reinvestimento em projetos que beneficiem a sociedade, bem como programas de voluntariado 

interno orientado a seus pacientes, e um programa para jovens aprendizes e para inclusão de 

portadores de deficiência. HSL também estruturou um programa de voluntariado externo para 

atuação junto a comunidades. Em dezembro de 2019, HIAE lançou o Programa de Diversidade 

e Inclusão, iniciativa que menciona ser pioneira no setor. 

Não há informações disponíveis se os projetos de inovação que vêm sendo 

desenvolvidos por HIAE, HSL e HAOC também contemplam desafios que são motivados pelas 

necessidades da população da base da pirâmide ainda não atendidas.  

 

5.1.1 Grau de Equilíbrio do Portfólio de Práticas de Sustentabilidade 

 

A partir do diagnóstico realizado, é possível avaliar o grau de equilíbrio no portfólio 

de práticas de sustentabilidade adotadas pelo Hospital Alfa individualmente e em comparação 

aos demais hospitais selecionados conforme o modelo proposto por Hart e Milstein (2004). Os 

gráficos a seguir tentam ilustrar se o Hospital Alfa tem ações em todos os quadrantes e, também, 

em cada uma das respectivas práticas, a partir de análise individualizada (Figura 12) e 

comparativa ao que é realizado por outras instituições (Figura 13).  

Importante ressaltar que os gráficos apenas ilustram se há ou não iniciativas  

relacionadas a determinada prática e quadrante. Mesmo que o hospital desenvolva iniciativas 

em todos os quadrantes, o objetivo é também verificar se há um equilíbrio de iniciativas em 

cada quadrante e, assim, identificar possíveis gaps e as oportunidades de avanços em 

sustentabilidade, ou seja, a avaliação qualitativa, que serão discutidos na subseção seguinte.  

 

Hospital Alfa 

A instituição realiza iniciativas nos Quadrantes 1, 2 e 3 propostos no modelo 

desenvolvido por Hart e Milstein (2004), como é demonstrado na Figura 12. Atentando-se para 

a distribuição das ações do Hospital Alfa nos quadrantes do Modelo de Hart e Milstein, nota-

se um desequilíbrio, o que significa que a empresa pode estar perdendo oportunidades na gestão  

de sustentabilidade que contribuam para a criação de valor de longo prazo e o desenvolvimento 

sustentável. 
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Figura 11. Aplicação do Modelo de Hart e Milstein às práticas de sustentabilidade do Hospital 

Alfa 

 

Fonte: Autoria própria, a  partir de Modelo de Criação de Valor Sustentável (HART; MILSTEIN, 2006, 

p. 71)  

 

Considerando as iniciativas realizadas em cada uma das práticas sugeridas no Q1, Q2 

e Q3, observa-se que o Hospital Alfa cumpre parte das possibilidades identificadas, o que 

também demonstra que pode estar perdendo oportunidades para criar valor sustentável.  

Quanto ao Q1, como apresentado, trabalha ações relativas à gestão de resíduos, 

controle de emissões e capacitação de colaboradores, mas ainda não tem um sistema de gestão 

ambiental que oriente sua tomada de decisão e operação e contribua para a redução da poluição. 

A organização tem iniciativas para integração das perspectivas de seus públicos de 

relacionamento, de forma que atende às práticas sugeridas para o Q2. 

Com relação ao Q3, que se refere à uma atitude mais visionária sobre as oportunidades 

de sustentabilidade que lhe permitirão um posicionamento diferenciado no mercado, o Hospital 

Alfa comenta que sua estratégia para os próximos contempla, dentre outros aspectos, ser uma 

empresa dianteira da inovação tecnológica para criar modelos disruptivos de atuação, mas não 

reportou iniciativas sendo desenvolvidas. Destacou apenas uma ação relativa à adoção de 

prontuário associada à tecnologia da informação e a área de ensino e pesquisa que constitui um 
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dos pilares do setor de saúde no que tange à inovação e novas descobertas; assim atende duas 

de um total de quatro práticas relacionadas ao Q3. 

A filantropia é um dos pilares essenciais e a instituição vem buscando a estruturação 

de programa que contribua para o desenvolvimento de responsabilidade social mais proativa e 

estratégica, contudo o Hospital Alfa não desenvolve ações que visem explorar novos mercados 

ainda não atendidos como forma de gerar receitas ao seu negócio. Assim, as iniciativas sociais 

desenvolvidas são triviais ao negócio do setor hospitalar. 

 

Hospital Alfa e Hospitais Selecionados 

A Figura 13 apresenta a análise de benchmark do Hospital Alfa em relação às práticas 

de mercado adotadas pelos hospitais selecionados.  

De forma geral, todos os quatro hospitais têm iniciativas no Q1, Q2, Q3, mas não 

atendem o Q4. Deste modo, nota-se um desequilíbrio e, se estes hospitais fossem 

representativos do status de integração da sustentabilidade na estratégia do setor hospitalar, a 

conclusão é que as oportunidades não estão sendo apropriadas devidamente  para criação de 

valor sustentável e contribuição para o desenvolvimento sustentável.  

Hart e Milstein (2004) mencionam que poucas empresas conseguem explorar as 

oportunidades contidas nos Q3 e Q4, que estão mais orientados ao desenvolvimento de novos 

mercados. A atividade de ensino e pesquisa contribui para que as empresas avancem com novas 

descobertas e soluções para a saúde, o que pode lhes permitir pioneirismo e apropriação de 

novos nichos ainda não atendidos. Possivelmente, os estudos são mais enfocados na parte 

social, tendo em vista que promover a saúde é uma questão de responsabilidade social.  

As ações de responsabilidade social de uma forma mais ampla são fundamentadas na 

filantropia, que, embora seja realizada de forma diversificada, é inerente ao negócio, 

envolvendo iniciativas a partir da expertise e especialidades estratégicas de cada hospital. Por 

exemplo, ações realizadas pelo Hospital Alfa junto ao governo e parceiros são concernentes a 

cardiologia, que constitui uma das especialidades estratégicas do hospital; assim, a instituição 

pratica mais do seu core com a população menos favorecida. Não são criadas habilidades e 

capacitações nem a revisão do modelo de negócio para atender nichos ainda não atendidos. 

Atentando mais especificamente para as práticas de cada quadrante, nota-se que o 

HIAE é a instituição que contempla iniciativas integralmente no Q1 e Q3, o que pode lhe 

conferir vantagem competitiva frente aos outros três hospitais no que tange ao controle da 

poluição e soluções inovadoras que antecipem desafios futuros envolvendo tecnologias mais 
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limpas. Por outro lado, HAOC é o que contempla menos iniciativas em cada quadrante, o que 

lhe confere uma posição de vulnerabilidade frente aos concorrentes. 

Quanto ao Q2, todas as organizações dispõem de iniciativas que visam incluir a 

perspectiva dos seus públicos de relacionamento em seus processos de negócio.  

Tendo por base o número de práticas em cada quadrante, o Hospital Alfa tem 

posicionamento similar a HSC e melhor do que HAOC, mas inferior ao HIAE. 

 

Figura 12. Aplicação do Modelo de Hart e Milstein às práticas de sustentabilidade do Hospital 

Alfa e hospitais selecionados 

 

Fonte: Autoria própria, a  partir de Modelo de Criação de Valor Sustentável (HART; MILSTEIN, 2006, p. 

71). 

 

Em conclusão, tomando por referência os resultados obtidos individualmente pelo 

Hospital Alfa ou conjuntamente pelos quaro hospitais como representativos de práticas em 

sustentabilidade do setor hospitalar, observa-se um desequilíbrio entre os quatro quadrantes, o 

que demonstra que estas instituições não estão aproveitando as oportunidades de criação de 

valor sustentável. Na subseção seguinte serão discutidas as lacunas não atendidas pelas 

iniciativas do Hospital Alfa e oportunidades de desenvolvimento para geração de valor de longo 

prazo. 
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5.2 DISCUSSÃO E REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO E 

BENCHMARK À LUZ DA REVISÃO DE LITERATURA E TENDÊNCIAS PARA 

SUSTENTABILIDADE E O SETOR DE SAÚDE 

 

Esta subseção tem por objetivo apresentar uma discussão sobre os resultados do estudo 

de caso e análise de benchmark propostos para este trabalho. Serão destacadas possíveis lacunas 

ainda não preenchidas pelo Hospital Alfa relativamente às boas práticas de mercado e as 

oportunidades de desenvolvê-las para potencializar a geração de valor de longo prazo e 

aumentar sua competividade; o formato de discussão utilizado anteriormente foi mantido para 

a discussão presente. Esta discussão pode ser aproveitada para considerar as possíveis lacunas 

e oportunidades para o setor hospitalar de uma forma mais ampla. A subseção é finalizada com 

reflexões adicionais que podem ser consideradas pelas instituições hospitalares.  

 

5.2.1 Discussão dos Resultados do Estudo de Caso  

 

A discussão dos resultados do caso de estudo realizado será apresentada para cada um 

dos quadrantes.  

 

Q1 – Combate à Poluição: Redução do impacto ao meio ambiente e à saúde humana 

O Hospital Alfa, como apresentado, têm iniciativas relacionadas à gestão de resíduos, 

emissões de GEE e educação corporativa de seus colaboradores, mas não dispõe de um sistema 

de gestão ambiental, ou mesmo diretrizes corporativas, que norteiem o planejamento e as metas 

para o tema. Mesmo em relação às outras três práticas, as iniciativas demonstram que a empresa 

atua em conformidade com a lei, sendo o PGRSS a principal referência, e realiza ações triviais. 

A comparação com as ações empreendidas pelos concorrentes demonstra as lacunas e algumas 

oportunidades a serem perseguidas pelo Hospital Alfa. 

Seus concorrentes diretos demonstram ter uma visão estratégica no que que tange às 

iniciativas ambientais, principalmente HIAE e HSL, formalizadas em políticas abertas ao 

público interno e externo, o que lhes confere vantagem comparativa junto às partes interessadas 

e podem se destacar, por exemplo, em oportunidades de parcerias na cadeia de valor ou estarem 

mais preparados para atender demandas bastantes atuais como os princípios de investimento 

responsável baseados em aspectos ambientais, sociais e de governança (ASG), cada vez mais 

na rotina de tomada de decisões dos investidores, sem contar a maior legitimidade e reputação 

junto aos seus públicos de interesse.  
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As principais lacunas e oportunidades relativas ao Quadrante 1 e que podem contribuir 

com o melhor controle de poluição estão relacionadas no Quadro 7. 

 

Quadro 7. Lacunas e Oportunidades relacionadas ao Quadrante 1 

Quadrante Lacunas Oportunidades 

Q1 - Interno-Hoje 

Aumentar lucros e redução do 

risco por meio do combate à 
poluição 

* Não tem publicadas 
diretrizes ambientais 

* Gestão de resíduos 
operacional 

* Alta taxa de resíduos 
infectantes 

* Controle de emissões não 

é prática consolidada 

* Não elabora inventário 
GEE 

* Uso de fonte tradicional 
de energia (combustíveis 
fósseis) 

* Não formalizou SGA 

* Não aderiu a 

compromissos públicos 
como Pacto Global 

* Treinamentos eventuais / 
eventos 

* Diretrizes corporativas e área 

corporativa responsável pelo tema 

de meio ambiente 

* Sistemas de Gestão Ambiental 
(ISSO 14001 e ISO 50001), ao 

menos como norte de boas práticas 

* Adesão a compromissos públicos 

como Pacto Global 

* Inventário de resíduos da 

instituição  

* Preferência por tecnologias de 
tratamento de resíduos com menor 

impacto ambiental 

* Cadeia de suprimentos reversa 

com parceiros na cadeia de valor 

* Logística Reversa de resíduos 

gerados pelo hospital 

* Inventário de Emissões GEE 

* Princípios de construção 

sustentável 

* Gestão de gases anestésicos 

* Revisão de processos de 

assistência médica (quantidade, 

virtual, foco na prevenção) 

* Desenvolvimento de 

colaboradores, terceiros e corpo 

clínico  

* Reconhecimento de boas práticas 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Gestão de Resíduos 

As principais razões para otimizar a gestão de resíduos da saúde, conforme West, 

Woolridge e Ibarrola (2020), constituem:  

• Conformidade legal: que orienta sobre  a correta segregação, armazenamento, transporte 

e destinação; aqui no Brasil é guiada pela Lei nº 12.305 de 02/08/10, que trata da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e várias outras normativas, com destaque para a 



105 
 

RDC 222 de 28/03/18 da ANVISA, que dispõe sobre as responsabilidades para gestão 

de resíduos da saúde; 

• Impacto ambiental: os resíduos hospitalares podem ser prejudiciais ao meio ambiente e 

o seu tratamento pode envolver uso intensivo de energia (como autoclavagem) ou 

promover poluição do ar, solo ou aquática, através de emissões de GEE, como dióxido 

de carbono e metano proveniente do processo de incineração; 

• Custo financeiro: os custos associados aos resíduos hospitalares podem ser cinco vezes 

maiores do que a de outros resíduos não perigosos; assim, as boas práticas em gestão de 

resíduos podem contribuir para a redução de despesas; 

• Saúde e segurança:  o manuseio correto de resíduos reduz o risco de exposição e lesões 

e a disseminação de microrganismos contaminantes no meio ambiente. 

 

De acordo com informações publicadas pela instituição, o Hospital Alfa demonstra 

atuar em conformidade legal no que tange aos resíduos da saúde (RSS) e tem boas práticas de 

reciclagem de materiais em geral, com destaque para o resíduo têxtil, que com o suporte de uma 

ONG, é descaracterizado e desfiado, e então redirecionado para processos produtivos de outras 

indústrias ou para a produção de brindes. Como discutido na seção anterior, em 2019, quase 

60% dos resíduos gerados pelo hospital correspondem aos infectantes, mais do que o dobro 

gerado por seus concorrentes e a taxa de reciclagem é baixa, menor que 10%, o que ilustra que 

a instituição pode não estar aproveitando oportunidades para melhor coleta, segregação e 

destinação dos resíduos de suas operações, além de possível redução de desperdício na 

aquisição de materiais. 

Conforme mencionado por Mello e College (2019) e Lima, Junior e Luna (2018), o 

potencial de impacto dos resíduos da saúde se relaciona não apenas à quantidade gerada, mas 

também à sua natureza. Os infectantes, também definidos como resíduos Classe A 15, são 

aqueles que apresentam possibilidade de estarem contaminados com agentes biológicos, tais 

como materiais sujos de sangue, objetos cortantes, resíduos cirúrgicos, partes humanas ou 

corporais, sangue e fluidos corporais, entre outros. Quando não segredados e destinados de 

forma adequada, tais resíduos levam a maior risco de infecção ou lesão aos profissionais de 

saúde envolvidos nos atendimentos e aos pacientes de forma geral, além de maiores custos 

(WEST; WOOLRIDGE; IBARROLA, 2020; KARGAR; PAYDAR; SAFAEI, 2020). 

 
15 Fonte: RDC 222  de 28/03/2018 da ANVISA, disponível em 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d -b331-4626-8448-
c9aa426ec410. Acesso em 25/08/2020. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
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Os demais hospitais, especialmente HIAE e HSL, evidenciam que fazem gestão mais 

estratégica dos seus resíduos pela quantidade de iniciativas e indicadores reportados. Não 

obstante as informações divulgadas por HIAE sejam pouco detalhadas, a taxa de reciclagem da 

instituição, acima dos 30% ilustra que a instituição tem boas práticas na coleta e segregação 

dos resíduos; em 2019, promoveu a troca de fornecedor visando melhorar a segregação de 

recicláveis e a menor destinação para aterros e instalou, em definitivo, uma autoclave para 

tratamento de parte dos resíduos infectantes produzidos pela instituição. Outro aspecto a ser 

destacado é a estrutura para o gerenciamento de resíduos no HSL, formada por 21 

colaboradores, além dos investimentos direcionados para aprimorar sua gestão de resíduos, da 

ordem de R$1,8 milhões; não há muitos detalhes, tampouco a quantidade de resíduos envolvida, 

mas esta instituição também reportou que realiza recuperação energética a partir de resíduos.  

Existem diferentes tecnologias para o tratamento de resíduos da saúde como 

incineração, autoclavagem, microondas e materiais químicos, mas a decisão pela tecnologia 

mais eficiente consiste ainda um desafio para os gestores de centros médicos (KARGAR; 

PAYDAR; SAFAEI, 2020); segundo os autores, autoclaves requerem alto consumo de energia 

e a incineração contribui diretamente com emissões de GEE. Assim, a escolha da tecnologia 

deveria ter em conta os aspectos financeiros e o impacto ambiental.  

Um aspecto destacado por Lima, Junior e Luna (2018) é que, embora a adequada 

gestão dos resíduos hospitalares possa contribuir para a diminuição de riscos à saúde e 

segurança de colaboradores, profissionais da saúde e público em geral, e também promover 

menor impacto ambiental, muitas instituições não tem o devido conhecimento sobre a 

quantidade e a composição dos seus resíduos. Assim, a gestão dos resíduos da saúde, em alguns 

estabelecimentos, constitui mais uma atividade meramente operacional de coletar e destinar o 

resíduo, sem a atenção se as etapas de segregação, tratamento e destinação estão ocorrendo de 

forma adequada.  

Do mesmo modo que a gestão dos resíduos sólidos, o controle de efluentes é 

fundamental para evitar a contaminação da água e do solo. Esta foi uma prática reportada apenas 

por HAIE.  

Há diversas oportunidades relacionadas à gestão do resíduo hospitalar. Em primeiro 

lugar, os hospitais devem atentar para a legislação vigente, de forma a atender as 

responsabilidades definidas pela lei no que tange a todas as etapas – coleta, segregação, 

armazenamento, tratamento e destinação dos resíduos, como mencionado por West, Woolridge 

e Ibarrola (2020); o controle de efluentes, evitando danos ao meio ambiente, também é uma 

obrigação preconizada na legislação brasileira. 
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Em complemento, como citado por Lima, Junior e Luna (2018), o melhor 

conhecimento da quantidade gerada e a composição dos resíduos gerados, pode contribuir com 

a identificação de oportunidades que reduzam o potencial impacto social relacionado à 

contaminação do público que tem ou pode ter acesso ao resíduos, impacto ambiental devido à 

correta destinação e redução da quantidade de resíduos enviados ao aterro, e impacto econômico 

resultante de menores despesas e/ou geração de receitas com a reciclagem de alguns materiais 

por exemplo. Quanto ao impacto ambiental, em complemento, a melhor segregação pode 

contribuir para a redução de resíduos que podem estar sendo tratados como infectantes, quando 

poderiam ter outras destinações como a reciclagem e reintegração no processo de produção, por 

exemplo.  

Conhecer e atuar sobre as participações de infectantes e recicláveis no total gerado 

pela instituição deveria ser uma prática recorrente. Em adição, ao minimizar os resíduos 

infectantes, também se evita a utilização de tecnologias de tratamento que impactam o meio 

ambiente, seja pelo consumo de energia ou pela emissão de gases poluentes ou, como ressaltado 

por Kargar, Paydar e Safaei (2020), a avaliação de tecnologias para tratamento de resíduos 

deveria ter  contar aspectos financeiros e de sustentabilidade, ou seja, que contemplem os 

possíveis impactos socioeconômicos. Um outro benefício da melhor gestão dos resíduos 

consiste na identificação de possíveis desperdícios que levem à revisão de planos de compras, 

proporcionando, também, uma oportunidade para redução de despesas; sobre este aspecto, 

West, Woolridge e Ibarrola (2020) mencionam que, respeitando a hierarquia de resíduos, a 

prioridade deve ser a prevenção inicial da produção de resíduos. 

Uma boa prática aplicada pelo HSL, que pode ser adotada por outras instituições, 

constitui a reutilização de materiais não perigosos internamente, por meio de treinamento e 

conscientização dos colaboradores e/ou avaliar a oportunidade de redução de materiais 

utilizados nos procedimentos internos, o que contribuirá com a menor geração de resíduos. Na 

mesma linha, também deveriam avaliar oportunidade de melhor destinação de outros tipos de 

resíduos como restos de alimentos / orgânicos, aqueles resultantes necrotérios, autópsias e 

pesquisa, por exemplo, como sugerido por Mello e College (2019). 

Outra oportunidade para o setor hospitalar que já é praticada por alguns hospitais é a 

logística reversa, de forma a retornar para a instituição produtos fabricados a partir de seus 

resíduos. Uma referência é o caso do Hospital Moinhos de Vento, também dentre os principais 

hospitais do país, que aprimorou o seu processo de gestão e tem utilizado produtos reciclados 
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a partir de seus resíduos perigosos e não perigosos16, a partir do desenvolvimento de parcerias 

na cadeia. Os papéis, por exemplo, são coletados nas áreas administrativas transformados em 

papel higiênico que é usado nas próprias áreas administrativas do hospital; já os materiais 

plásticos (polipropileno e pet) são transformados em vassouras e sacos plásticos; os restos 

alimentares são transformados em adubo usado na horta do próprio hospital; os resíduos mais 

críticos (grupo A ou infectantes) são esterilizados, triturados e processados para geração de 

células de energia, que são empregadas na geração de gás para o aquecimento da água da 

instituição. Assim, o hospital cria um ciclo completo de reaproveitamento para diversos 

materiais utilizados na instituição, que possibilitam benefícios ambientais e sociais e redução 

de despesas. 

Neste contexto, a constituição de uma cadeia de suprimentos reversa com parceiros na 

cadeia de valor também consiste em uma oportunidade para a identificação de soluções que 

colaborem com melhor eficiência operacional e que tragam benefícios para toda a sociedade, 

conforme recomendado por Kargar, Paydar e Safaei (2020). Vale ressaltar que a Lei no 12.305 

de 02/08/2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dispõe, 

dentre outros aspectos, sobre a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

visando proporcionar o melhor aproveitamento de resíduos sólidos, redirecionando-os para a 

sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas, ao invés de direcioná-los e 

sobrecarregar aterros (Capítulo II, Seção II).  

Por fim e, um aspecto ressaltado por West, Woolridge e Ibarrola (2020), e talvez a 

prática mais importante após a conformidade legal, trata-se da governança do tema na 

organização. A definição de políticas com diretrizes de gestão de resíduos é fundamental para 

guiar o público interno e externo quanto a este tema. A constituição de uma estrutura 

responsável pela gestão corporativa dos resíduos contribuirá para a definição destas diretrizes, 

objetivos e metas, bem como para a elaboração de planos e monitoramento dos resultados, 

prática sugerida por Mello e College (2019). Um último aspecto, o treinamento e a 

conscientização dos profissionais da saúde – assistencial e médicos – é essencial para o sucesso 

da gestão dos resíduos, conforme destacam West, Woolridge e Ibarrola (2020). 

Em resumo, as principais lacunas estão relacionadas a uma gestão de resíduos mais 

trivial e um indicador é a alta taxa de resíduos infectantes reportada pela instituição no ano de 

2019, expressiva mesmo que haja alguma diferença do portfólio de serviços oferecidos pelo 

Hospital Alfa relativamente às outras instituições analisadas; o possível conhecimento limitado 

 
16 Mais informações em https://www.ilos.com.br/web/logistica-reversa-em-hospitais/, acesso em 28/08/2020. 

https://www.ilos.com.br/web/logistica-reversa-em-hospitais/
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sobre a quantidade e a composição dos resíduos limita a identificação de oportunidades para 

tratamento, reciclagem e ou reutilização de materiais, ou mesmo, melhor gestão de compras e, 

também, levar a desperdícios de recursos de uma forma geral (financeiro e materiais).  

E as oportunidades identificadas consistem na estruturação de diretrizes corporativas 

e na constituição de uma área corporativa responsável pela gestão dos resíduos; a formação de 

uma cadeia de suprimentos reversa com parceiros na cadeia de valor, incluindo parceiros de 

negócio como gestores das unidades; identificação de possibilidades de logística reversa de 

resíduos gerados pelo hospital que podem ser reutilizados em sua operação; a realização de um 

inventário dos resíduos da instituição; a identificação de quantidade, composição e áreas 

responsáveis, contribuirão para a definição de oportunidades em todas as etapas da gestão de 

resíduos; preferência por tecnologias de tratamento de resíduos com menor impacto ambiental; 

o desenvolvimento de colaboradores, terceiros e corpo clínico de forma conscientizá-los dos 

benefícios decorrentes da melhor gestão de resíduos; e, por fim, o reconhecimento de boas práticas 

colabora com o maior engajamento para o tema e identificação de outras soluções ainda não discutidas. 

 

Gestão de Emissões de GEE 

As duas principais ações citadas pelo Hospital Alfa para a gestão de emissões GEE 

são o monitoramento de consumo de energia e a atuação sobre desvios com planos de ação, e a 

incorporação de princípios de sustentabilidade em obras realizadas pela instituição. Hospital 

Alfa não reporta, adicionalmente, a utilização de energias de fontes mais limpas em sua 

operação. Como visto, há também oportunidades com a gestão dos resíduos. Assim, parece não 

haver um processo institucionalizado para controle de emissões pela organização. 

HIAE e HSL publicam seus inventários desde 2010 e 2011, como já mencionado; em 

consulta à página eletrônica do Registro Público de Emissões associada ao Programa Brasileiro 

GHG Protocol, outras seis organizações da área da saúde também publicam seus inventários; 

em adição, em consulta à página do Projeto Hospitais Saudáveis, mais especificamente, ao 

projeto ‘Desafio Saúde pelo Clima’ promovido pela instituição, mais de trinta instituições 

foram reconhecidas pelos esforços no controle de emissões no ano de 201817. Embora não se 

conheça exatamente a quantidade de hospitais que adotam esta prática no Brasil, a elaboração 

de inventários de emissões GEE parecer ser uma prática mais comum no setor e deveria, deste 

modo, ser uma ação adotada por instituições do porte do Hospital Alfa e HAOC, que são ou 

buscam ser as principais referências em sustentabilidade do país. 

 
17 Não constam da página do Projeto Hospitais Saudáveis ações posteriores de reconhecimento. 
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A partir do inventário, é possível conhecer e quantificar as principais fontes de emissão 

de GEE da empresa, estabelecer metas e planos de ação para mitigação das emissões. Uma 

etapa mais avançada, após inciativas para redução, consiste em considerar a compensação das 

emissões, seja por meio da compra de créditos de carbono ou apoiando projetos específicos. O 

Hospital HSL parece ser o mais avançado neste aspecto; em 2019, implementou ações para 

compensação das emissões geradas pela instituição e, mais importante, definiu como meta 

tornar-se uma empresa carbono neutro e definiu metas estratégicas de longo prazo. 

Em comparação a outros setores, o hospitalar tem grande potencial de impacto 

ambiental e às mudanças climáticas negativo devido à natureza de sua operação – 24 horas por 

dia em 365 dias por ano – constituindo um grande consumidor de recursos naturais e de 

materiais em geral, além de serem grandes geradores de resíduos, conforme destacado por 

Zadeh, Xuan e Shepley (2016). 

Além da geração de resíduos já tratada no tópico anterior, os hospitais são intensivos 

em energia e, normalmente, utilizam fontes tradicionais como combustíveis fósseis, o que pode 

ter efeito negativo à saúde da população, devido às emissões GEE geradas. Há relação entre as 

mudanças climáticas, a poluição do ar e a saúde humana, especialmente devido à queima de 

combustíveis fósseis; a poluição do ar influencia a maior incidência de doenças 

cardiovasculares e respiratórias, acidente vascular cerebral, câncer de pulmão e infecções 

respiratórias agudas (WYNKOOP, 2020; OMS, 2020d). Segundo a OMS, a poluição do ar 

causa mais de 7 milhões de mortes anualmente. Uma das alternativas para reduzir o impacto 

das emissões, neste caso, é a organização dar preferência pela aquisição de energia de fontes 

mais limpas como migração para o mercado livre de energia, por exemplo.  

Princípios de construção sustentáveis e a revisão dos principais sistemas que 

consomem energia na instituição como iluminação, equipamentos médicos ou de TI  são 

oportunidades para mitigação de emissões, como destaca Pchiler et al. (2019). Zadeh, Xuan e 

Shepley (2016) demonstraram que o design interno de um hospital envolvendo aspectos como 

a construção, iluminação, ventilação e layout adequados cooperam, além, também, com a 

redução de erros por profissionais médicos, maior controle de infecções e melhor desempenho 

geral dos profissionais envolvidos no atendimento aos pacientes. 

Sobre a substituição de equipamentos por outros mais eficientes, Mello e College 

(2019) ressaltam que, devido aos altos custos de substituição do parque tecnológico de um 

hospital, a decisão das unidades hospitalares tem sido, normalmente, por manter sistemas 

existentes e promover melhorias. Assim, o uso de fontes mais limpas, parece ser uma boa 

alternativa para a redução do impacto no setor hospitalar.  
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Pichler et al. (2019) destaca outros aspectos que podem potencializar a mitigação das 

emissões no setor hospitalar como evitar tratamentos e intervenções médicas dispensáveis. 

Como exemplo, o autor cita a possibilidade de se evitar tratamentos que requerem cuidados 

intensivos; explorar o uso de soluções de telemedicina, que permite a redução de formas de 

cuidados mais caros e mais intensivos em recursos; e direcionar os esforços para a prevenção 

de doenças mais do que processos curativos, o que possivelmente reduziria as emissões no setor 

hospitalar. Segundo o autor, a experiência em países na OCDE indica que esta iniciativa 

colaborou com um potencial substancial na pegada ecológica do setor. 

Contudo, Pichler et al (2019) também citam que, quando envolvem mudanças em 

serviços médicos essenciais, os desafios para a mitigação das emissões podem ser grandes, 

requerendo conhecimento especializado sobre as intensidades de carbono relacionadas aos 

variados produtos e procedimentos médicos e respectiva relação custo-eficácia e, mais 

importante, a atenção cautelosa sobre os efeitos de tratamentos alternativos na saúde. Segundo 

o autor, dada a complexidade inerente à cadeia de suprimentos e serviços médicos, esta 

oportunidade pode tomar tempo e grandes esforços.  

Outro ofensor das emissões no setor hospitalar são os resíduos de gases anestésicos, 

que são compostos por agentes voláteis (fluorocarbonetos – CFCs) que podem permanecer 

décadas na atmosfera. Além do impacto ambiental, estudos comprovam a exposição prolongada 

de profissionais de saúde aos gases anestésicos oferece riscos genéticos e inflamatórios. Ozelsel 

(2020) destaca algumas oportunidades para a redução do impacto provocado por gases 

anestésicos, tais como melhorar a prática de liberar anestésicos inalatórios na atmosfera, 

recapturando-os, sendo que, segundo autor, já existem algumas tecnologias sendo 

desenvolvidas para a recuperação dos anestésicos, proporcionando a diminuição da carga 

ambiental de anestésicos voláteis em até 95%, mas o desenvolvimento ainda se encontra em 

estágio inicial; escolha de agentes inalatórios menos poluentes; e a preferência médica por 

anestesia local ao invés de anestesia geral, reduzindo o uso dos anestésicos. O autor cita que o  

xenônio é o único gás que não causa efeitos de GEE, mas seus custos são mais altos, o que o 

torna uma opção menos acessível no momento. Independentemente da alternativa escolhida, o 

autor recomenda que as equipes médicas sejam envolvidas nas discussões e avaliação de 

alternativas.  

Assim como sugerido para a gestão de resíduos, é importante a definição de políticas 

e uma estrutura responsável pela gestão corporativa de emissões GEE que contribua para a 

definição de diretrizes, objetivos e metas, bem como para a elaboração de planos e 

monitoramento dos resultados (MELLO; COLLEGE, 2019). 
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Em resumo, o Hospital Alfa não tem práticas institucionalizadas para o controle de 

emissões; não elabora inventário GEE; e adota o uso de fonte tradicional de energia a base de 

combustíveis fósseis, mais poluentes, Como oportunidades, destacam-se a definição de 

diretrizes corporativas e área corporativa responsável para inciativas que cooperem com o 

controle de emissões GEE; a elaboração de inventário de emissões GEE; a adoção da ISO 50001 

que certifica melhores em eficiência energética também contribuiria para o melhor 

gerenciamento de emissões; princípios de construções sustentáveis que também considerem 

aspectos socioambientais nas suas diretrizes; a gestão de gases anestésicos; a revisão de 

processos de assistência médica, como por exemplo o uso de telemedicina ao invés de 

atendimento presencial ou o foco em atividades de prevenção de doenças que podem envolver 

uso de recursos e equipamentos menos impactantes ao meio ambiente; desenvolvimento de 

colaboradores, terceiros e corpo clínico; e reconhecimento de boas práticas. 

 

Sistemas de Gestão Ambiental 

O Hospital Alfa não tem sistema de gestão ambiental estruturado conforme diretrizes 

da ISO 14001. Em 2019, obteve a recertificação da ISO 55001, relacionada ao sistema de gestão 

de ativos (SGAs), e que contribui para estruturar o tema e a coordenar a utilização adequada de 

recursos e o desenvolvimento de atividades (COMISSÃO TÉCNICA ISO, 2018).  Segundo o 

autor, um SGAs eficaz e eficiente pode colaborar para o alinhamento dos compromissos de 

RSC da organização à gestão das atividades e processos diários, proporcionando a geração de 

valor a organização e às partes interessadas, por meio da combinação de critérios financeiros, 

ambientais, sociais, gestão de risco, e qualidade ao longo do ciclo de vida de um ativo. O autor 

destaca que o SGAs contribui com 6 dos 17 ODS18 e, desta maneira, com o desenvolvimento 

sustentável. Embora não tenha objetivo específico para gestão ambiental, seus critérios 

contemplam de uma forma mais abrangente aspectos de sustentabilidade e podem, ao menos 

em parte, contribuir com as estratégias de RSC da organização relacionadas a meio ambiente. 

Contudo, por não ser uma norma específica para meio ambiente, não foi relacionada como ação 

do Hospital Alfa. 

 
18 Os 6 ODS influenciados por um SGAs são ODS 6 – água potável e saneamento, ODS 7 – energia limpa e 

acessível, ODS 8 – trabalho descente e crescimento econômico, ODS 9 – indústria, inovação e infraestrutura, ODS 
11 – cidades e comunidades sustentáveis, ODS 12 – consumo e produção responsáveis e ODS 13 – ação contra a 
mudança global do clima. Mais informações disponíveis em 

https://committee.iso.org/files/live/sites/tc251/files/guidance/ISO%20TC251%20SDG%20March%202018%20P
T.pdf, acesso em 15/08/2020. 

https://committee.iso.org/files/live/sites/tc251/files/guidance/ISO%20TC251%20SDG%20March%202018%20PT.pdf
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc251/files/guidance/ISO%20TC251%20SDG%20March%202018%20PT.pdf
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HAOC também não dispõe de sistema de gestão ambiental. HIAE dispõ de ISO 14001 

desde 2003 e, em 2018, uma de suas unidades obteve a certificação ISO 50001 relativa a 

eficiência energética, e ambas foram incorporadas em um sistema de gestão integrada que 

consolida as diretrizes do hospital para meio ambiente e colabora para a melhor tomada de 

decisão. HSL é certificado desde 2015 pela ISO 14001; ambos os hospitais dispõem de políticas 

que norteiam público interno e externo quanto às diretrizes de meio ambiente. 

Hart e Milstein (2004) citam que os sistemas de gestão ambiental contribuem para a 

organização e padronização de processos, além de orientar as partes interessadas, especialmente 

os colaboradores. Neste contexto, o Hospital Alfa tem desvantagem em relação aos seus dois 

principais concorrentes. 

Sistemas de gestão ambiental (SGA) como a ISO 14001 fornecem instrumentos 

práticos para que organizações de forma geral consigam fazer melhor gestão dos impactos 

ambientais de sua operação e a versão mais recente, revisada em 2015, contempla aspectos 

ambientais mais atuais como as mudanças climáticas, impactos negativos na biodiversidade de 

ecossistemas, etc. (BRAVI et al., 2020). Segundo estes autores, há uma relação entre sistemas 

de gestão ambiental e a performance da organização; citam que os SGA constituem um 

importante fator de sucesso e diferencial competitivo. Destacam benefícios como a prevenção 

de riscos, a melhor gestão das questões ambientais, relacionadas a energia e resíduos, e 

mencionam alguns aspectos que podem desafiar a implantação da ISO 14001 como burocracia, 

complexidade dos procedimentos ambientais e a dificuldade de conscientização de 

colaboradores.  

Mungai, Ndiritu e Rajwani (2020) comentam que, além da ISO 14001, compromissos 

públicos como a adesão ao Pacto Global da ONU, também podem ser considerados como boas 

referências para melhoria de gestão ambiental, pois contribuem para a gestão de energia e água, 

ao mesmo tempo em que mitigam os impactos ambientais de resíduos. A partir de estudos com 

empresas que aderiram ao Pacto Global, identificaram que a probabilidade da prática de 

reciclagem de resíduos e controle de efluentes é maior. Embora a ISO 14001 tenha maior foco 

em processos e os princípios do Pacto Global tenham maior foco em resultados, ambos 

estimulam oportunidades de melhorias contínuas. Nascimento, Araújo, Alves (2016) também 

demonstraram haver uma relação entre a adoção de SGA e o nível de maturidade em 

sustentabilidade de hospitais acreditados parte da pesquisa. 

Deste modo, a principal lacuna neste caso, é o Hospital Alfa não ter um sistema de 

gestão ambiental estruturado. O Hospital não reportou a adoção de ISO 14001 ou a adesão a 
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compromissos públicos como o Pacto Global19. A elaboração de inventário de emissões GEE, 

a adoção de sistemas de gestão ambiental e/ou a ISO 50001, ou a adesão a compromissos 

públicos podem contribuir para o melhor gerenciamento dos impactos ambientais de uma 

organização. Dados os desafios destacados por Bravi et al. (2020), a organização pode ao menos 

se guiar pelos princípios destas normativas para promover melhorias no seu negócio.  Assim 

como mencionado em relação às duas práticas anteriores, a definição de diretrizes e uma área 

corporativa responsável pelo tema de meio ambiente são essenciais, bem como treinamento de 

colaboradores, terceiros e corpo clínico e o reconhecimento de boas práticas.  

 

Desenvolvimento e engajamento dos colaboradores em programas de ecoeficiência 

O Hospital Alfa informou apenas um evento temático realizado em 2019, assim como 

HIAE que também realizou uma premiação de boas práticas para algumas iniciativas em meio 

ambiente. HSL não reportou iniciativas em 2019.  

A discussão sobre as práticas para controle de poluição, relativas à gestão de resíduos, 

controle de emissões e adoção de SGA destacou a importância da capacitação e conscientização 

de todos os colaboradores. Especialmente profissionais da saúde – colaborador assistencial e 

médicos, que estão na linha de frente de atendimento aos pacientes e dos principais fluxos de 

um hospital, têm um papel importante para melhores práticas em gestão de resíduos e consumo 

eficiente de recursos, e podem contribuir ativamente para a proposição e implementação de 

melhorias, mas toda a organização deve ser orientada para as melhores práticas nestes temas. 

Explorar a comunicação sobre o tema, bem como a realização de eventos são formas de 

engajamento importantes também. O reconhecimento de boas práticas pode aumentar o 

compromisso das equipes com os objetivos e metas definidos, além de estimular novas 

soluções. 

 

Q2 – Gerenciamento de Produto e Integração das partes interessadas 

A demanda pelo posicionamento das empresas quanto ao desenvolvimento de 

produtos e serviços relacionados às questões sociais e ambientais, em complemento ao aspecto 

financeiro, é cada vez mais crescente e a responsabilidade socioambiental de uma organização 

não se limita apenas aos seus processos, mas também se estende a fornecedores e parceiros. O 

 
19 O Hospital Alfa não consta da lista de signatários de compromissos globais para o desenvolvimento sustentável, 
como por exemplo o Pacto Global, que constitui uma iniciativa voluntária e de abrangência global, que fornece 
diretrizes a empresas, governos e terceiro setor para adotarem iniciativas que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável. Mais informações sobre a inciativa Pacto Global da ONU podem ser obtidas em 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants  

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants
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Q2 está relacionado a como organização otimiza a sua reputação junto aos seus públicos de 

interesse, visando diminuir os impactos socioambientais na cadeia.  

A partir das informações coletadas, identificaram-se algumas lacunas e oportunidades 

que podem ser atendadas pelo Hospital Alfa, especialmente relacionadas à cadeia de 

suprimentos e algumas iniciativas orientadas a todos os públicos. 

 

Cadeia de Suprimentos 

O Hospital Alfa, como abordado, iniciou um projeto piloto com um de seus 

fornecedores para substituição de caixas de papelão por caixas retornáveis o que, dentre outros 

aspectos, contribui para a redução do impacto ambiental. HAOC não reportou iniciativas para 

o gerenciamento do ciclo de vida de produtos ou serviços.  

HAIE e HSL, por sua vez, já estão mais estruturados e têm iniciativas mais avançadas 

para envolvimento dos parceiros no processo de negócio. As diretrizes para fornecedores, 

formalizadas em um manual, tornam público ao mercado os critérios seguidos pelas empresas 

e a sua forma de fazer negócio. O processo de avaliação e seleção de fornecedores, e o 

desenvolvimento de planos de melhorias conjuntos a partir de critérios socioambientais 

tangibilizam estas diretrizes em práticas que permitem aos fornecedores também se perceberem 

enquanto empresas que atuam ou não pela sustentabilidade.  

A cadeia de abastecimento de saúde se distingue em comparação a outros setores 

devido à complexidade relativa a tecnologias e à interação com várias stakeholders, bem como 

em relação aos recursos financeiros e informacionais, que exercem um papel crucial na sua 

concepção e organização (HUSSAIN et al., 2019). Neste contexto, estes autores mencionam 

que o gerenciamento da cadeia de suprimentos de saúde deve incorporar aspectos relacionados 

ao gerenciamento das relações das partes interessadas e alocações de recursos em toda a cadeia. 

Marques, Martins e Araújo (2019) também referem que o alinhamento com os vários atores que 

participaram da cadeia de abastecimento é complexa, o que requer desafio para promover a 

colaboração; citam como exemplo o diagnóstico e tratamento de uma doença rara, que podem 

necessitar do envolvimento de uma equipe multidisciplinar como médicos, indústria, 

pesquisadores, prestadores de assistência à saúde, bastante diversos,  por exemplo.  

A relevância das compras sustentáveis (CS) vem crescendo rapidamente, como uma 

oportunidade para redução de custos, mitigação de riscos comerciais, proteção e promoção da 

reputação da marca, para aumentar a receita, além de estimular a inovação. (ECOVADIS, 

2017). FGV (2014) também destaca a oportunidade de desenvolvimento de vínculos mais fortes 
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com os parceiros na cadeia de valor, de relações mais justas e duradouras e, como resultado, 

vantagem competitiva para a sustentabilidade. 

Segundo FGVces (2014), compras sustentáveis estão relacionadas à aquisição de 

produtos e serviços que levam em conta aspectos de sustentabilidades - ambientais, sociais e 

econômicos; para além do atendimento das necessidades próprias da organização, contribuem 

para gerar benefícios para toda a cadeia, a sociedade e a economia como um todo, minimizando 

os danos ao meio ambiente e potencializando os impactos sociais positivos. Em complemento, 

referem que, para além da atuação em gestão de riscos e compliance ao longo da cadeia, a 

organização pode estimular inovação e parcerias de longo prazo. 

Avançar com projetos de compras sustentáveis, como vem fazendo HIAE e HSL 

constitui, assim, uma importante oportunidade para a melhor gestão do ciclo de vida de 

produtos. Uma oportunidade que pode ser explorada é parceria ou o desenvolvimento de 

pequenos fornecedores, que atuam na franja, e podem contribuir com novas soluções que fogem 

do convencional. 

Outra oportunidade para o setor hospitalar que já é praticada por alguns hospitais é a 

logística reversa, de forma a retornar para a instituição produtos fabricados a partir de seus 

resíduos, como já mencionado anteriormente. Vale mencionar, todavia, que a logística reversa 

de resíduos da saúde, de forma geral, é desafiadora, devido a sua natureza infectante e/ou que 

requer tratamento especial. O resíduo infectante normalmente passa por processo de tratamento 

e desinfecção para posterior descarte em aterros. Além da prática adotada pelo Hospital 

Moinhos de Vento, outas soluções vem sendo desenvolvidas para desinfecção do material e 

reutilização para fabricação de novos produtos20. Este poder ser um interessante desafio de 

inovação a ser trabalhado com startups e parcerias na cadeia de valor. 

 

Startups  

Esta discussão será mais bem explorada na análise das práticas relacionadas ao Q3. 

Hart e Milstein (2004) mencionam que promover novas oportunidades necessita que a 

organização revise seu plano de negócio, para incorporar novas tecnologias e processos, novas 

competências e habilidades. As empresas podem fazê-lo através do desenvolvimento de 

parceiros não convencionais e da promoção de um ambiente de inovação para estimular novas 

ideias e possibilidades que ultrapassem os limites de sua atividade principal. Pequenas 

empresas, que normalmente estão atentas a nichos de mercado não atendidos e não 

 
20 É o caso do sérvio realizado pela empresa alemã BioSAFE: https://biosafeeng.com/divisions/medical-waste-

systems/medical-waste-applications/ . 

https://biosafeeng.com/divisions/medical-waste-systems/medical-waste-applications/
https://biosafeeng.com/divisions/medical-waste-systems/medical-waste-applications/
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acompanhados pelas incumbentes, constituem importante instrumento para geração de soluções 

inovadoras e disruptivas para problemas do dia-a-dia de negócio.  

Como os demais três hospitais já estão avançando neste sentido, este constitui um 

ponto de atenção ao Hospital Alfa de não estar aproveitando desenvolvimento, a partir de 

parcerias não convencionais, soluções que podem contribuir com a melhor eficiência 

operacional do seu negócio e legitimidade junto às partes interessadas.  

 

Corpo Clínico e Parceiros 

Não é possível afirmar com segurança, a partir das informações consultadas, se esta 

sugestão de oportunidade não ocorre como uma prática nas instituições analisadas neste 

trabalho. Assim como destacado no Q1, o envolvimento ou a conexão das atividades do corpo 

clínico em temas os aspectos socioambientais é importante pois este público tem atuação direta 

sobre alguns deles (o uso e descarte de materiais ou a relação com clientes e colaboradores, por 

exemplo) e podem contribuir com soluções práticas, especialmente quando envolvem ou 

requerem mudanças de processos de atendimento aos pacientes. 

Da mesma forma, empresas que atuam nos estabelecimentos hospitalares são 

potenciais parceiros para soluções conjuntas para desafios comuns, tais como a gestão do uso 

de recursos naturais, gestão de resíduos, conscientização do público a respeito das questões de 

sustentabilidade.  

 

Todos os públicos 

O Marketing Relacionado a Causas (MRC) constitui uma maneira de empresas 

promoverem parcerias com organizações da sociedade civil (OSCs), visando estimular o 

investimento social e mobilizar consumidores e toda a sociedade a contribuírem com diferentes 

causas sociais, é uma forma de utilizar o poder da uma marca em benefício mútuo (ao negócio 

e a sociedade)21. 

A partir das informações reportadas pelos hospitais estudados, nenhum desenvolve 

ações que associam seus produtos e serviços a questões socioambientais.  

Estudo publicado consultoria Cause, ESPM, Instituto Ayrton Senna e Ipsos em 

outubro de 2019 sobre marketing relacionado a causa, concluiu que a maior parte dos brasileiros 

valoriza ações de marcas relacionados a causas de impacto e tem a expectativa que as empresas 

colaborem mais a partir de causas de impacto para as transformações da sociedade, 

 
21 Fonte: https://www.idis.org.br/portfolio-item/marketing-relacionado-a-causa/ , acessado em 30/06/2020. 

https://www.idis.org.br/portfolio-item/marketing-relacionado-a-causa/
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especialmente a população mais jovem (IPSOS, 2019). Segundo a pesquisa, este tipo de ação 

influencia cada vez mais a escolha de uma marca ou produto e as organizações devem promover 

o impacto em toda a cadeia de valor e não a público específico. Neste contexto, a comunicação 

consiste em uma importante ferramenta para informar e engajar o consumidor em torno da causa 

e, consequentemente, mais atraído aos produtos e serviços das empresas.  

Dentre as principais causas para gerar impacto social relacionadas pelos entrevistados, 

a principal são iniciativas para redução do impacto ambiental, seguido por responsabilidade na 

cadeia de valor, campanhas de doação, promoção de igualdade de gênero e raça, dente outras. 

A aliança de empresas e causas começa a influenciar o modo como os brasileiros consomem. 

Por fim, o estudo destaca que alguns motivadores implementar o marketing de causa 

contribui com maior fidelidade dos clientes, maior competitividade, conexão com público que 

defende a marca, maior confiança do investidor, proteção do patrimônio em tempos de crise, 

atração e retenção de talentos e pode constituir uma consistente plataforma para inovação 

(HUSSAIN et al., 2019). 

Deste modo, a prática de markeing relacionado à causa é uma oportunidade para 

organizações do setor hospitalar conectarem as causas de sustentabilidade a seus produtos e 

serviços, visando gerar impacto positivo à sociedade, ao mesmo tempo em que, protege e gera 

valor ao negócio. 

Associado a esta prática, em complemento as instituições deveriam explorar a 

comunicação de iniciativas de sustentabilidade com seus diversos públicos internos e externos 

para sejam agentes de transformação junto com a empresa. 

Por fim, uma outra oportunidade identificada consiste na relevância de inclusão de 

públicos como colaboradores, corpo clínico, clientes e parceiros que atuam nos 

estabelecimentos na identificação ou revisão dos temas relevantes em sustentabilidade. Sobre 

este aspecto, esta é uma ação que deveria ser revisada pelo Hospital Alfa. 

 

Lacunas e Oportunidades relacionadas ao Quadrante 2 

As práticas não atendidas e oportunidades para avançar no Quadrante 2 são listadas no 

Quadro 8. 
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Quadro 8. Lacunas e Oportunidades relacionadas ao Quadrante 2 

Quadrante Lacunas Oportunidades 

Q2 - Externo-Hoje 

Otimizar a reputação e a 
legitimidade por meio do 

gerenciamento 

de produto 

* Critérios de sustentabilidade 

não inserido na gestão de 

fornecedores 

* Ausência de parcerias na 

cadeia de valor 

* Envolvimento de 

stakeholders que estão no dia-

a-dia da operação em 

iniciativas de sustentabilidade 

* Materialidade não inclui 

opinião de públicos relevantes 

 

 

* Marketing relacionado a causa 

(ações que associam seus produtos 
e serviços a questões 

socioambientais) 

* Explorar comunicação de 

iniciativas de sustentabilidade com 

seus diversos públicos 

* Compras Sustentáveis 

* Parcerias com Fornecedores e 
Parceiros de negócio para 

desenvolvimento de soluções 

conjuntas para desafios na cadeia 

de valor 

* Parcerias com startups  

* Incluir outros stakeholders no 

processo de identificação dos temas 

relevantes e definição da estratégia 

de Sustentabilidade 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Q3 – Tecnologia Limpa: Competências sustentáveis para o futuro  

O quadrante 3 do Modelo de Hart e Milstein, como já referido, trata de ações que 

provocam mudanças estruturais no setor, inovações que ultrapassam as rotinas e o 

conhecimento comum, e que podem contribuir com soluções para problemas sociais e 

ambientais de forma mais ampla por meio do desenvolvimento e/ou aquisição de novas 

capacitações orientadas para os desafios futuros da sustentabilidade. Além do desempenho 

eficiente no momento atual, a empresa deve se atentar para desenvolver produtos e serviços do 

futuro e o foco em inovação contribui para este processo. Segundo os autores, “a empresa tem 

que destruir criativamente suas capacidades em favor das inovações de amanhã” (HART; 

MILSTEIN, 2004, p. 67).   

As oportunidades relacionadas ao Q3 serão discutidas conjuntamente para as  três 

primeiras práticas. Inovação é uma atividade intrínseca ao setor de saúde que está 

continuamente mudando e se adaptando, e a pandemia do Covid-19 acelerou e/ou pode mudar 

algumas das tendências que vinham sendo apontadas para o setor. Em adição, está relacionada 

a uma grande rede de fatores e considerações como aspectos regulatórios, financeiros e 

estratégicos dos hospitais que direcionam suas prioridades conforme seus modelos de negócio; 
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por exemplo, embora o uso da telemedicina tenha se intensificado como alternativa por conta 

da pandemia, ainda não foi regulamentada no Brasil; a expectativa é que ocorra nos próximos 

meses. Deste modo, será contextualizado, de maneira mais geral a inovação para o setor de 

saúde para que se possa identificar oportunidades que os hospitais podem considerar para 

capturarem desafios futuros mais relacionados a sustentabilidade.  

A OMS define que inovação em saúde “é desenvolver políticas, sistemas, produtos e 

tecnologias de saúde novos ou melhores, e serviços e métodos de entrega que melhorem a saúde 

das pessoas, com foco especial nas necessidades das populações vulneráveis” (WHO, 2020d; 

tradução nossa). As inovações em saúde, dada sua natureza, estão sob um guarda-chuva mais 

amplo das inovações sociais (KIMBLE, MASSOUD, 2017), orientadas a atender demandas de 

saúde pública e privada associadas a temas mais sistêmicos como a pobreza, educação, saúde, 

dentre outros; segundo os autores a inovação em saúde contempla “políticas, práticas, sistemas, 

produtos e tecnologias, serviços e métodos de entrega 'novos ou melhorados' de saúde que 

resultam em cuidados de saúde aprimorados” (KIMBLE, MASSOUD, 2017, p. 1; tradução 

nossa).  

Todos os quatro hospitais analisados, como mencionado, investem em atividades de 

ensino e pesquisa, como forma de fomentar e acelerar avanços no setor de saúde que acabam 

por gerar conhecimento e inovação que beneficiam a sociedade como um todo. Esta atividade 

é inerente ao setor hospitalar. 

HAIE e HSL se destacam como instituições que vem sendo pioneiras na integração de 

novas tecnologias como é o caso da cirurgia robótica e telemedicina, que vem sendo praticada 

há mais de 10 anos. Estes dois hospitais e HAOC também vêm investindo fortemente em 

inovação associada à transformação digital, com a constituição de centros de pesquisa e 

inovação. O Hospital Alfa vem incorporando algumas das tendências já existentes no mercado 

e se estruturando para estar entre as principais instituições em termos de produção de inovação 

no Brasil. 

Outra frente que vem sendo desenvolvida no setor hospitalar são os ambientes de 

inovação, incluindo pequenos empreendedores e público diverso para a geração de novas ideias 

e soluções para as organizações e setor hospitalar. Apenas o Hospital Alfa, entre os quatro 

hospitais investigados, não tem inciativas neste sentido. HIAE, HSL e HAOC criaram centros 

de inovação. HAIE e HAOC desenvolveram programas para desenvolvimento de startups. 

HIAE, por meio da incubadora Eretz.bio, já incubou 40 startups, com as quais tem desenvolvido 

soluções de interesse da instituição. Estes dois hospitais também tem desenvolvido ações de 

geração de ideais com o público interno (colaboradores e profissionais da saúde). 
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Estudos ressaltam a estreita relação entre sustentabilidade e inovação e como, em 

conjunto, podem potencializar os retornos financeiros de uma organização.  

A inovação é fundamental para o progresso, principalmente em momentos de crise; atentar para 

questões relativas à sustentabilidade contribui para a inovação tecnológica e organizacional, e 

aos resultados da empresa (PRAHALAD; NIDUMOLU.; RANGASWAMI, 2009). Isto porque, 

segundo os autores, ao integrarem a sustentabilidade no negócio, as empresas alteram o modo 

como pensam sobre produtos, tecnologias, processos e o próprio modelo de negócio.  Eccles e 

Serafeim (2013) defendem que a diferenciação entre as organizações sustentáveis e as 

tradicionais consiste em três aspectos como a maior eficácia na relação com as partes 

interessadas (público interno e externo), têm cultura orientada a inovação e confiança, e têm a 

experiência em mudanças em grande escala.  

Hart e Milstein (2004) mencionam que poucas empresas conseguem explorar as 

oportunidades contidas nos Q3 e Q4, que estão mais orientados ao desenvolvimento de novos 

mercados. Incorporar estas novas oportunidades requer um novo planejamento do modelo de 

negócio, novas tecnologias e processos, novas competências e habilidades, e recursos 

específicos. Prahalad, Nidumolu e Rangaswami (2009) mencionam que pontos críticos são o 

envolvimento da liderança e o desenvolvimento de talentos adequados. Uma alternativa para 

incorporar estas novas competências é desenvolver parceiros não convencionais e promover 

um ambiente de inovação que estimule a geração de novas ideias e possibilidades para além de 

sua atividade principal. É uma forma de destruir criativamente modelos de negócio obsoletos e 

portifólios de produtos e serviços existentes e expandir novos mercados. Christensen e 

McDonal (2015) citam que pequenas empresas, geralmente estão atentas a nichos de mercado 

negligenciados pelas grandes organizações, que enfocam mais nos mercados lucrativos, e 

podem contribuir fortemente para a geração de soluções inovadoras e disruptivas. 

Neste contexto, o caminho que vem sendo adotado por HIAE, HSL e HAOC é o 

apropriado para as organizações incorporarem novas formas de pensar e organizar os seus 

negócios e, possivelmente, contribuir com soluções maiores para o setor de saúde e, mais 

especificamente, o hospitalar como um todo.  

Conforme abordado na Seção 2, o debate entre as mudanças climáticas renovou 

atenção para a relação entre sustentabilidade e saúde (KJAERGARD; LAND; PEDERSEN, 

2014; WEISZ et al., 2011) e vários estudos exaltam os riscos à saúde humana provocados pelas 

atividades do homem (VENTURA et al., 2020; WATTS  et al., 2018b). Wynkoop (2020) 

destacou a relação entre a poluição do ar, causada pelas mudanças climáticas, e a saúde humana, 

resultando em maior incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares, e Hotez (2016) 
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ressaltou que as atividades humanas e a alteração dos ecossistemas têm levado ao aumento das 

taxas de doenças tropicais, dentre elas o coronavírus MERS. 

Dada esta relação entre saúde humana e os efeitos das mudanças climáticas, há uma 

oportunidade de conectar inovação no setor de saúde e sustentabilidade, especialmente no que 

tange às questões ambientais que tem impacto direto na saúde, em duas frentes. A primeira se 

refere à inclusão destes aspectos à agenda de estudos científicos na área da saúde, como forma 

de validar e ressaltar a importância de atuar sobre os determinantes sociais da saúde, em 

complemento às soluções tecnológicas (vacinas e medicamentos), que já não são suficientes 

para evitar novos surtos de doenças e pandemias, como ressaltam Hirschfeld (2020) e 

McMichael (2016). A outra frente está relacionada ao desenvolvimento de ambientes de 

inovação com a participação de startups, pequenos empreendedores que podem contribuir com 

soluções não convencionais e, inserir desafios associados a meio ambiente, e estimular soluções 

que permitam aos hospitais minimizarem o impacto negativo de suas operações ao meio 

ambiente e às mudanças climáticas, e também à saúde humana. A instituição e toda a sociedade 

se beneficiam. 

Em resumo, duas oportunidades principais são identificadas no que tange a esta 

prática. Em primeiro lugar, para além das tecnologias mais estritamente relacionadas a soluções 

para saúde, deveriam considerar aspectos de sustentabilidade, especialmente ambientais, 

devido ao impacto direto na saúde humana. Esta iniciativa pode contribuir para a melhoria dos 

seus resultados e diferenciação no mercado; parcerias na cadeia de valor podem contribuir e 

acelerar este processo. A outra oportunidade consiste em desenvolver um ambiente inovador 

com o envolvimento de pequenos empreendedores / startups que podem contribuir com a 

identificação de oportunidades ou solução de problemas, incluindo também as questões 

ambientais. Vale dizer que este ambiente inovador pode colaborar com a solução de desafios 

em outros quadrantes, relacionados ao tratamento de resíduos infectantes,  por exemplo, que 

constitui um grande desafio para o setor hospitalar e para a sociedade, por exemplo. 

 

Iniciativas - energia renovável 

O Hospital Alfa e HAOC, como visto anteriormente, não mencionam iniciativas 

relacionadas ao uso de energias mais limpas. HIAE e HSL estão mais avançados, sendo que 

ambos compram energia integralmente renovável no mercado livre. HIAE instalou painéis 

fotovoltaicos em uma de suas unidades e HSL tem inciativa para recuperação energética partir 

de seus resíduos. 
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A migração para o mercado livre pode ser uma alternativa para os combustíveis fósseis 

que são utilizados normalmente no setor hospitalar. A instalação de painéis fotovoltaicos pode 

ser mais onerosa e dependerá da avaliação custo-benefício pelo hospital. O uso do ambiente de 

inovação com a participação de empreendedores também pode contribuir com soluções 

inovadoras para geração de energia, novamente, a partir dos resíduos gerados pelas instituições, 

por exemplo. 

 

Lacunas e Oportunidades relacionadas ao Quadrante 3 

As lacunas e oportunidades associadas ao Q3 resumidas no Quadro 09 a seguir. 

 

Quadro 9. Lacunas e Oportunidades relacionadas ao Quadrante 

Quadrante Lacunas Oportunidades 

Q3 - Interno-Amanhã 

Acelerar a inovação e o 

reposicionamento por meio de 
tecnologias limpas 

* Inovação em saúde mais 
conectada aos desafios sociais 

(ensino e pesquisa) 

* Prontuário eletrônico 

* Não tem parcerias com 

startups para soluções não 

convencionais 

* Combustíveis fósseis como 

principal fonte de energia 

 

* Integrar os desafios de saúde 
relacionados ao meio ambiente em 

atividades de pesquisa 

* Desenvolver ambiente de 

inovação por meio de startups / 
empreendedores, incluindo aspectos 

socioambientais 

* Soluções para geração de energia 

a partir de ambiente de inovação 

com pequenos empreendedores  

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Q4 - Visão da Sustentabilidade: Capitalismo inclusivo 

A responsabilidade social é inerente ao setor hospitalar, na medida em que sua missão 

é promover e proteger a vida da população; para além do retorno financeiro, o objetivo principal 

consiste em atender as necessidades de saúde da população, como uma forma de justiça e 

compromisso social própria ao negócio, conforme Tomaselli et al. (2020), Lubis (2018) e Russo 

(2016). Faz parte da rotina de uma instituição de saúde apoiar e desenvolver programas de 

solidariedade para a população menos favorecida, como aborda Brandão et al (2013). Em 

complemento, há uma questão ética relacionada, como destacado por Russo (2016) e Brandão 

et al. (2013) e uma reputação moral a ser protegida, que está associada à qualidade do serviço 

prestado e é importante para manter sua competitividade no mercado. 

Tomando por base os hospitais selecionados, todos promovem ações sociais orientadas 

ao público menos favorecido, seja por meio do atendimento de pacientes do SUS em seus 
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estabelecimentos ou pelo desenvolvimento de projetos no contexto de programas de governo 

como o PROADI-SUS. Também desenvolvem projetos sociais em comunidades e tem 

programas orientados a minorias como jovens aprendizes e PCD e, mais recentemente, HAIE 

lançou um programa de diversidade e inclusão. O Hospital Alfa promove cursos gratuitos para 

a sociedade por meio de sua escola de enfermagem. Deste modo, a filantropia como parte do 

DNA do hospital é um aspecto do setor hospitalar; é indissociável a sua natureza.  

O quadrante 4 do Modelo de Hart e Milstein, conforme discutido, tem a ver com 

iniciativas que atendem as necessidades da população da base da pirâmide, visando explorar 

mercados ainda não atendidos e que podem contribuir para um posicionamento competitivo que 

envolva retornos financeiros ao mesmo tempo em que gera progresso para toda a sociedade. 

Hart e Milstein (2004) se referem a uma forma de capitalismo consciente, como uma nova 

forma de fazer negócio. As ações vão além do trivial; referem-se a ações que contribuem, de 

forma mais ampla, para a redução dos grandes problemas sociais como a desigualdade, a fome, 

educação dentre outros.  

As atividades empreendidas pelos hospitais selecionados não são acessórias e 

desconectadas à estratégia do negócio, como abordado por Porter e Kramer (2006). Contudo, 

embora estratégicas, são ações triviais ao negócio, são uma extensão de suas atividades core e 

fundamentadas na filantropia, que embora seja realizada de forma diversificada, é inerente ao 

negócio, e adotada a partir da expertise e especialidades estratégicas de cada hospital.  

Hart e Milstein (2004) mencionam que, em geral, a maior dos experimentos 

relacionados à base da pirâmide é estimulada por ONGs ou empreendedores, que estão mais 

conectados às realidades locais e às causas sociais mencionadas e, possivelmente, têm mais 

clareza sobre as legítimas necessidades e oportunidades relacionadas a mercados ainda não 

explorados. 

Incorporar estas novas oportunidades, como mencionado acima, requer um novo 

planejamento do modelo de negócio, novas tecnologias e processos, novas competências e 

habilidades, e recursos específicos. O desenvolvimento de ambientes de inovação com 

parceiros não convencionais também se aplica para atender o objetivo do Q4, que consiste em 

cristalizar um caminho e trajetória de crescimento da empresa por meio de uma visão de 

sustentabilidade.  

Não há informações disponíveis se os projetos de inovação que vem sendo 

desenvolvidos por HIAE, HSL e HAOC também contemplam desafios que são motivados pelas 

necessidades da população da base da pirâmide ainda não atendidos. Para estas instituições que 
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já avançaram com ambientes de inovação, a oportunidade consiste em estender para que sejam 

incorporadas as questões de sustentabilidade. 

Vale ressaltar que desafios sociais acentuados pela pandemia provocada pela pandemia 

do Covid-19 podem ser considerados na identificação de oportunidades com a população da 

base da pirâmide e minorias mais impactadas. Conforme relatório da ONU, a doença provocou 

mudanças profundas no consumo mundial levando muitas economias à recessão, o que deve 

provocar fortes consequências, como níveis históricos de desemprego ONU (2020a). Os grupos 

mais atingidos são aqueles mais vulneráveis, como mulheres, idosos, crianças e trabalhadores 

informais. No que tange às mulheres, a crise pode anular as conquistas obtidas com ações para 

a igualdade de gênero, além de aumentar a vulnerabilidade à violência doméstica e a 

desigualdade no ambiente de trabalho. Outro setor que sentiu bastante é o da educação com 

milhares de crianças e jovens fora das escolas; além do aprendizado interrompido, ocorre 

também a perda de interação humana, importante para o desenvolvimento destes grupos. O 

fechamento das escolas também exacerba a desigualdade daqueles que não têm acesso a 

tecnologias digitais para aprendizagem em casa, o que também acaba exigindo o equilíb rio 

entre trabalho e cuidados da casa e dos filhos pelos pais, especialmente das mulheres. Afirma a 

agência que “tragicamente, a crise do COVID-19 corre o risco de reverter décadas de progresso 

na luta contra a pobreza e exacerbar níveis já altos de desigualdade dentro e entre países” ONU 

(2020a, p. 8; tradução nossa). 

 

Lacunas e Oportunidades relacionadas ao Quadrante 4 

As lacunas e oportunidades associadas ao Q4 resumidas no Quadro 10 a seguir.  

 

Quadro 10. Lacunas e Oportunidades relacionadas ao Quadrante 4 

Quadrante Lacunas Oportunidades 

Q4 - Externo-Amanhã 

Cristalizar o caminho e a 

trajetória do crescimento da 

empresa por meio de uma 

visão de sustentabilidade 

 

* Responsabilidade Social 

realizada por meio de projetos 

de filantropia, triviais ao 

negócio 

* Parcerias com ONGs e 

empreendedores conectadas aos 

desafios de população da base da 

pirâmide 

Fonte: Autoria Própria  
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Conclusões – Criação de Valor Sustentável  

 

A partir diagnóstico das práticas de sustentabilidade do Hospital Alfa individualmente 

e do benchmark com as práticas de mercado dos outros três hospitais analisados, tendo por base 

o modelo de criação de valor sustentável proposto por Hart e Milstein (2004), demonstrou-se 

que há um desequilíbrio no seu desempenho considerando os quatro quadrantes do Modelo de 

Hart e Milstein, o que comprova que o Hospital Alfa está perdendo oportunidades e encontra-

se em situação de maior vulnerabilidade relativamente aos seus principais concorrentes. A 

análise das práticas em cada quadrante permitiu identificar lacunas e várias oportunidades para 

a instituição organizar sua abordagem para a sustentabilidade de forma a gerar valor sustentável 

e contribuir efetivamente para o desenvolvimento sustentável.  

A Figura 13 a seguir sumariza as oportunidades identificadas em cada quadrante que 

podem ser seguidas pelo Hospital Alfa e outras instituições do setor. Nota-se que há diversas 

oportunidades relacionados ao Q1 que são essencialmente internas à própria operação e que 

podem construir para a redução de custos e exposição ao risco, além da maior contribuição 

direta para reduzir os impactos às mudanças climáticas e, consequentemente à saúde humana. 

Hart e Milstein (2004) afirmam que, caso a organização não se empenhe em operar de maneira 

eficiente e reduzir os riscos de suas atividades, a criação de valor será comprometida. O 

Quadrante 2 também está relacionado às questões de desempenho da organização, mas é 

expandido para incluir a perspectiva dos stakeholders e, como discutido, há variadas 

oportunidades para o Hospital Alfa avançar para potencializar a geração de valor ao negócio.  
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Figura 13. Oportunidades em Sustentabilidade para o Hospital Alfa 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Quanto aos Quadrantes 3 e 4, embora a quantidade de iniciativas sugeridas seja 

relativamente menor, são de grande relevância para que a empresa também se prepare para os 

desafios futuros e tenha maior habilidade para aproveitar ou atender as necessidades ainda não 

atendidas, o que lhe proporcionará manter, ao menos, ou melhorar seu posicionamento 

competitivo. 

A análise integrada dos resultados dos quatro hospitais também leva a conclusão 

similar; há um desequilíbrio entre os quatro quadrantes, bem como a existência de lacunas e 

oportunidades a serem avaliadas. Os hospitais HAIE e HSL demonstram estar mais organizados 

no que tange ao tema de meio ambiente e à gestão da cadeia de suprimentos, temas que parecem 

estar na agenda estratégica destas organizações. Estas duas instituições e HAOC estão atuando 

mais fortemente para desenvolver ambiente de inovação que pode contribuir ainda mais com o 

posicionamento competitivo para a sustentabilidade nos próximos anos.  

Um ponto que vale ser destacado é que, a partir da leitura dos relatórios anuais de 

sustentabilidade, observa-se que os hospitais selecionados realizam inúmeras inciativas que 

produzem efeitos sociais e ambientais positivos. Uma oportunidade, que vale para todos os 

quadrantes, é associar os benefícios de sustentabilidade relacionados a estas iniciativas que 

inicialmente não estão no radar da sustentabilidade. Por exemplo, HAOC menciona em seu 

relatório que o prontuário eletrônico contribui para a redução de impressão e que contribui para 
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os desafios ambientais do setor; iniciativas que aprimoram a gestão da informação sobre 

pacientes, contribuem para maior agilidade em diagnósticos e atendimento a pacientes, revisão 

de processos e, possivelmente, a redução dos desperdícios associados aos processos de 

assistência. Sobre este aspecto, como sugerido por Pichler et al. (2019), mudanças em serviços 

médicos como assistência via telemedicina contribuem para evitar o uso de opções mais caras 

e mais intensivos em recursos e, também, o deslocamento de pacientes até o hospital. A revisão 

do modelo de fee for service para a assistência baseada em valor (value based heathcare – 

VBHC; em inglês), que privilegia o pagamento por resultados alcançados, permite a redução 

de desperdícios à medida que evita-se a sobreposição de esforços e procedimentos 

desnecessários, levando, assim, ao benefício econômico, social (melhor qualidade no serviço a 

melhor custo) e ambiental (menor uso de materiais e recursos naturais, por serviço contratado, 

de forma geral). 

Considerando o universo de instituições hospitalares no Brasil, ou mesmo a relação 

dos principais hospitais nacionais conforme ranking publicado pela Newsweek, o Hospital Alfa 

destaca-se entre as principais instituições mais sustentáveis do país, mas é importante 

acompanhar as práticas adotadas por seus concorrentes mais próximos para fortalecer sua 

estratégia para sustentabilidade, o que contribuirá para uma operação mais preparada para os 

desafios atuais e futuros, reforçando sua competitividade no setor hospitalar, e para gerar 

progresso a toda a sociedade, potencializando assim a responsabilidade social que é inerente a 

sua própria natureza.  

Um ponto importante enfatizar que, conforme proposto por Hart e Milstein (2004), a 

organização deve explorar iniciativas nos quatro quadrantes simultaneamente, ou seja, é 

necessário um equilíbrio no portfólio de iniciativas para a criação de valor sustentável. Como 

discutido ao longo desta Seção, há oportunidades relacionadas a cada quadrante que podem 

potencializar resultados nos demais quadrantes, como é o caso de parcerias com fornecedores 

ou startups que podem acelerar soluções relacionados aos desafios ambientais enfrentados 

pelos hospitais no momento atual, bem como colaborarem para a identificação de soluções para 

desafios futuros da sustentabilidade. 

 

5.2.2 Outras Reflexões  

 

Esta subseção complementa a discussão dos resultados com outras reflexões, 

destacando a importância da integração da sustentabilidade na estratégia empresarial, dado que 

é um imperativo no momento atual; alguns desafios decorrentes da pandemia provocada pelo 
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COVID-19; e uma breve discussão sobre a contemporaneidade do Modelo de Hart e Milstein 

como uma alternativa simples e relevante para o diagnóstico e a identificação de lacunas e 

oportunidades para que uma organização incorporar a sustentabilidade no negócio de forma a 

gerar valor sustentável. 

 

Integração da Sustentabilidade na Estratégia Empresarial e Criação de Valor sustentável 

A partir de informações constantes dos relatórios anuais de sustentabilidade e/ou 

outras informações públicas, é possível apenas ter apenas uma percepção de como a 

sustentabilidade está permeada na estratégia de uma organização. Seria importante conhecer, 

adicionalmente, como o tema tem sido integrado efetivamente na agenda da liderança e no seu 

planejamento estratégico, o que foi prejudicado pelas limitações resultantes da pandemia 

provocada pelo COVID-19. 

A integração das questões de sustentabilidade nas decisões de negócios ainda é um 

tema recente no setor hospitalar. Dentre os TOP 10 melhores hospitais do Brasil, como 

mencionado na Seção 3, apenas 5 reportaram suas iniciativas e avanços de forma estruturada 

em 2019, o que demonstra que há oportunidades para desenvolvimento do tema no setor.  

A responsabilidade social é inerente ao setor, como discutido, mas há oportunidades 

de ir além para identificar e atender mercados relacionados à população da base da pirâmide 

ainda não atendidos. Em complemento, os hospitais são reconhecidos como instituições que 

geram grande impacto ambiental (OZELSEL et al., 2019; LIMA; JUNIOR; LUNA, 2018; 

BALBUS, 2016), devido à característica de sua operação – 24 horas por dia em 365 dias do ano 

(ZADEH; XUAN; SHEPLEY. 2016); são grandes consumidores de água, energia e materiais 

de forma em geral, além de grandes geradores de resíduos sólidos e efluentes líquidos (LIMA; 

JUNIOR; LUNA, 2018). Estudos demonstram que há uma relação entre as mudanças climáticas 

e os efeitos na saúde humana, destacando a incidência de doenças tropicais transmitidas por 

vetores, incluindo infecções virais, incluindo o coronavírus MERS, que provocam mortes em 

todo o mundo. A pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, por exemplo, ocasionou 

mais de 25 milhões de casos e mais de 846 mil mortes no período de 22 de janeiro a 30 de 

agosto de 2020 em todo o mundo22. 

A missão de um hospital é proteger e promover a saúde da população (TOMASELLI  

et al, 2020; LUBIS, 2018; RUSSO, 2016) e há uma questão ética associada à RSC, de maneira 

que organizações de assistência à saúde, de maneira geral, devem atuar garantir a qualidade dos 

 
22 Fonte: Coronavírus (COVID-19) gráficos e estatísticas, disponível em https://br.tradingview.com/covid19/. 
Acesso em 01/09/2020. 

https://br.tradingview.com/covid19/
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serviços da saúde, atender as necessidades e proteger a saúde da população (RUSSO, 2016; 

BRANDÃO et al., 2013. Deste modo, atuar para a redução do impacto ambiental de suas 

operações é uma questão de saúde pública; ao não o fazerem, hospitais impactam negativamente 

o meio ambiente e a saúde da população. É uma questão ética e uma responsabilidade dobrada 

do setor hospitalar. Atentar para o impacto ambiental é uma forma de promover e proteger a 

saúde da população e cumprir com o seu objetivo principal. 

Neste contexto, considerar o seu papel de responsabilidade social ou o impacto de suas 

atividades deixa de ser apenas uma opção, mas uma responsabilidade do setor hospitalar. O 

desafio não está “se” deve incorporar práticas de sustentabilidade, mas em “como” incorporá-

los aos planos de negócios e no processo de tomada de decisão diários. (AGUDELO; 

JOHANNSDOTTIR; DAVIDSDOTTIR, 2019; EPSTEIN, 2008). 

Nascimento, Araújo e Alves (2016) demonstraram que há uma relação entre a adoção 

de práticas como a implementação de SGA como a ISO 14001, a publicação de relatórios de 

sustentabilidade e a constituição de uma área dedicada ao tema, e o nível de maturidade em 

sustentabilidade de um hospital. Outros estudos também destacam diversas vantagens para a 

inclusão da sustentabilidade na estratégia empresarial do setor hospitalar, referenciadas na 

Seção 2.2.2 (Quadro 2), dentre elas a minimização do impacto ambiental e maior resiliência de 

sua operação; o melhor relacionamento com as partes interessada, o que conf ere à instituição 

maior legitimidade e reputação de sua marca; melhoria da eficiência operacional e dos 

resultados financeiros e, consequentemente, de sua competitividade; além da maior atratividade 

e retenção de colaboradores e profissionais da saúde de forma em geral.  

Em adição aos estudos já realizados que demonstram a importância e as vantagens da 

incorporação da sustentabilidade na estratégia de negócios, vale destacar alguns motivadores 

globais que devem ser atentados por empresas de todos os setores, incluindo o setor hospitalar. 

Em primeiro lugar, vale destacar a importante relação entre saúde e desenvolvimento 

sustentável destacado (BICKLER; MORTON; MENER, 2020) e, em específico, o tema das 

mudanças climáticas, cuja relevância tem aumentado nos últimos anos e que renovou a atenção 

para a relação entre sustentabilidade e saúde (KJAERGARD; LAND; PEDERSEN, 2014; 

WEIZ, 2011). Outro motivador, em janeiro 2020, a ONU alertou que a sociedade tem dez anos 

para cumprir as 169 metas dos 17 (ODS) que compõem a Agenda 2030 instituída em 2015, 

sendo assim urgente que as empresas identifiquem seus impactos e oportunidades de 

contribuírem com a agenda do desenvolvimento sustentável; segundo a agência, a mudança 

global do clima é uma das principais barreiras para o cumprimento de quase todos os objetivos 

globais e, sobre este aspecto, como enfatizado, o setor hospitalar tem grande responsabilidade 
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e oportunidades de liderar as iniciativas em sustentabilidade. Por fim, vale destacar a 

mentalidade de investidores cada vez mais orientada para investimentos responsáveis e 

conectadas para a incorporação de princípios ambientais, sociais e de governança (ASG).   

A incorporação da sustentabilidade nas práticas de negócios ainda é um desafio em 

vários setores, tendo em vista sua complexidade e a necessidade de uma abordagem estratégica 

e envolvimento organizacional para que seja efetivamente concretizada. Há uma variedade de 

modelos que podem ser utilizados como referência pelas organizações hospitalares para a 

integração da sustentabilidade na estratégia empresarial. Na seção 2.3, foram listadas apenas 

algumas das possiblidades, mas há várias outras que podem ser consultadas. Há também alguns 

modelos já orientados para o setor hospitalar, como os sugeridos por Kruger, Araújo e Curi 

(2017) e Zadeh, Xuan e Shepley (2016).  

O modelos, de forma geral, mencionam alguns elementos que são importantes neste 

processo de integração da sustentabilidade no processo de tomada de decisão, tais  como a 

necessidade de uma abordagem estratégica, tratando as questões de sustentabilidade de forma 

similar à realizada para os demais temas relevantes para a companhia; é importante um olhar 

para as oportunidades internas e externas, integrando a perspectiva dos públicos com quem a 

organização se relaciona; o envolvimento da alta liderança para liderar o tema na organização, 

e o envolvimento de colaboradores como agentes de transformação. A diretriz para 

sustentabilidade tem que estar conectada ao propósito da empresa e envolve a mudança de 

cultura organizacional. Além do envolvimento da alta liderança, uma área corporativa 

responsável pelo tema também é relevante para garantir que a empresa mantenha seu foco nos 

objetivos e metas definidos, bem como para acelerar o processo de implementação das 

iniciativas relacionadas ao meio ambiente. Sobre este aspecto, vale reforçar o papel do 

profissional de sustentabilidade na identificação dos desafios e oportunidades, bem como na 

conexão do tema aos demais temas estratégicos da companhia. 

Fundamental destacar que o setor hospitalar brasileiro é composto por uma grande 

quantidade de instituições públicas e privadas, com perfis e estilo de gestão e, mais importante, 

desafios distintos na sua tomada de decisões diária e, deste modo, o tempo e formato da 

integração da sustentabilidade na estratégia corporativa deve levar em conta estas 

especificidades. No caso das instituições públicas, requer um olhar diferenciado do poder 

público e, possivelmente, arranjos institucionais que contribuam e estimulem a adoção de 

práticas mais sustentáveis.  

Em conclusão, além do seu importante papel a sociedade no que tange à 

responsabilidade social de promover e proteger a vida, o setor hospitalar tem grande potencial 



132 
 

de liderar iniciativas em sustentabilidade e contribuir para a redução do impacto negativo ao 

meio ambiente, que promove efeitos também negativos à saúde humana. A estruturação de uma 

abordagem estratégica para sustentabilidade contribuirá para identificar oportunidades de 

atuação no momento presente e para antecipar desafios futuros, bem como para acolher os 

interesses das partes interessadas, o que reforçará a legitimidade de sua operação.  

 

Desafios da Pandemia provocada pelo Covid-19 

A pandemia provocada pelo Covid-19, como abordado, trouxe desafios globais; já 

provocou a morte de milhares de pessoas e a recessão de várias economias. Também deve levar 

a um aumento das desigualdades sociais, com maiores desafios às minorias. É uma crise de 

saúde, com fortes efeitos econômicos e sociais. Se por um lado a mudança abrupta nos padrões 

de consumo, levou ao desemprego e impacto na renda de milhares de pessoas, do ponto de vista 

ambiental, a forte redução da atividade econômica provocada pela crise proporcionou a redução 

das emissões de GEE e da poluição em muitas regiões. 

A pandemia desafiou todos os setores, que se viram provocados a, repentinamente, 

adotar novos modos de pensar e agir, e novos hábitos estão se solidificando como a conexão 

virtual. O setor de saúde nunca esteve tão em evidência, dada sua relevância para en frentar a 

crise, mas também por evidenciar que ainda é preciso atenção aos sistemas de saúde para que 

se tornem mais resilientes e preparados para situações deste tipo, e para que também possam 

estar mais acessíveis a toda a população, especialmente àqueles menos favorecidos. Em 

complemento, ficou evidente a importância de se investir e valorizar a força de trabalho que 

atua na linha de frente de atendimento aos pacientes. Os sistemas que já são desafiados pelos 

altos custos, se viram também, repentinamente, instados a adaptarem suas operações para 

atender a uma demanda emergencial e, ao mesmo tempo, suspender vários procedimentos e 

atividades que fazem parte do seu core.  

A implementação de algumas iniciativas, que se configuravam mais como tendências 

antes da crise, foram aceleradas; é o caso das soluções envolvendo telessaúde 23, que têm 

contribuído para a manutenção do atendimento de pacientes num momento em que os hospitais 

permaneceram isolados para atendimento de pacientes infectados pelo vírus e, 

consequentemente, tem permitido o maior acesso da população que carecia de atendimento e, 

 
23 Mais informações em https://grupomidia.com/hcm/telemedicina-beneficios-da-pratica-se-mostraram-mais-
notorios-em-meio-a-pandemia-e-hoje-sao-essenciais/ e 

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/09/telemedicina-tem-potencial-para-ampliar-acesso-
saude-e-diminuir-desigualdades-no-pais.html, Acesso em 22/08/2020. 

https://grupomidia.com/hcm/telemedicina-beneficios-da-pratica-se-mostraram-mais-notorios-em-meio-a-pandemia-e-hoje-sao-essenciais/
https://grupomidia.com/hcm/telemedicina-beneficios-da-pratica-se-mostraram-mais-notorios-em-meio-a-pandemia-e-hoje-sao-essenciais/
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/09/telemedicina-tem-potencial-para-ampliar-acesso-saude-e-diminuir-desigualdades-no-pais.html
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/09/telemedicina-tem-potencial-para-ampliar-acesso-saude-e-diminuir-desigualdades-no-pais.html
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assim, na redução de desigualdades; dados são de que a população usuária de telemedicina 

passou de 150.000 para 3,5 milhões no país neste ano24. Sua regulamentação deve avançar nos 

próximos meses no Brasil25.  

Do ponto de vista ambiental, por serem operações que operam ininterruptamente e 

muitos dos seus equipamentos se mantém conectados apesar da ociosidade, o impacto da 

quantidade total de recursos naturais pode não ter sido alterada; a relação pacientes -dia sim 

devido ao menor fluxo de pacientes e acompanhantes. Quanto à gestão de resíduos, a incerteza 

sobre as formas e potencial de transmissibilidade do vírus, levou a uma maior geração de 

resíduos infectantes, que, como visto, seu tratamento constitui grande desafio para o setor 

hospitalar e sociedade como um todo. Pelo mesmo motivo de incerteza, alguns municípios 

suspenderam a coleta seletiva durante os primeiros meses da pandemia. O aspecto positivo é 

que as soluções digitais, como a telemedicina, contribuem para a mitigação das emissões de 

GEE e podem estimular a revisão de outros processos com menor dano ao meio ambiente  

O setor de saúde suplementar tem mais de 47 milhões de usuários (ANAHP, 2020) e 

a estimativa é de que mais de 256 mil pessoas já deixaram planos de saúde26, o que deve trazer 

desafios para o sistemas de saúde de uma forma geral, ao mesmo tempo em que os 

desenvolvimento tecnológicos requerem cada vez mais atenção e investimentos, além da 

reestruturação do setor hospitalar, com grandes número de fusões e aquisições verificado nos 

últimos anos e que deve aumentar o nível de competitividade27. 

A pandemia potencializou positivamente um espírito colaborativo e muitos setores e 

empresas têm trabalhado conjuntamente para desenhar e implementar soluções conjuntas, o que 

pode ser uma grande oportunidade para parcerias e inovação junto à cadeia de valo r no setor 

hospitalar. Ressaltando a importante relação entre sustentabilidade e inovação, que podem 

potencializar as possibilidades de melhorias ao negócio e maior competitividade no mercado.  

As instituições hospitalares devem atentar para os desafios resultantes da pandemia 

provocada pelo COVID-19 de forma a integra-los ao contexto da sustentabilidade, seja 

 
24 Mais informações em https://exame.com/revista-exame/a-hora-da-telemedicina-pais-ja-fez-17-milhao-de-
consultas-a-distancia/, Acesso em 22/08/2020. 
25 Mais informações em https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/20/conselho-de-medicina-vai-
regulamentar-telemedicina-apos-pandemia, Acesso em 22/08/2020. 
26 Mais informações em https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/pandemia-provocou-saida-de-
2545-mil-usuarios-de-planos-de-saude, Acesso em 22/08/2020. 
27 Em 2019, houve pelo menos oitenta fusões e aquisições, envolvendo operadoras, hospitais, clínicas e 

laboratórios, o que se configurou como o maior volume de transações registradas desde o ano de 2000. 
Considerando apenas as transações envolvendo as operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) teria registrado trinta e um pedidos de aprovação de compra de controle em 2019, aumento de 

24% em comparação ao ano anterior. Disponível em https://www.anahp.com.br/noticias/noticias-do-
mercado/setor-de-saude-bate-recorde-em-fusoes-e-aquisicoes-neste-ano/, acesso em 27/08/20. 

https://exame.com/revista-exame/a-hora-da-telemedicina-pais-ja-fez-17-milhao-de-consultas-a-distancia/
https://exame.com/revista-exame/a-hora-da-telemedicina-pais-ja-fez-17-milhao-de-consultas-a-distancia/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/20/conselho-de-medicina-vai-regulamentar-telemedicina-apos-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/20/conselho-de-medicina-vai-regulamentar-telemedicina-apos-pandemia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/pandemia-provocou-saida-de-2545-mil-usuarios-de-planos-de-saude
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/pandemia-provocou-saida-de-2545-mil-usuarios-de-planos-de-saude
https://www.anahp.com.br/noticias/noticias-do-mercado/setor-de-saude-bate-recorde-em-fusoes-e-aquisicoes-neste-ano/
https://www.anahp.com.br/noticias/noticias-do-mercado/setor-de-saude-bate-recorde-em-fusoes-e-aquisicoes-neste-ano/
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conectando-os à sustentabilidade ou usando-os como referência para novas soluções e 

iniciativas que possam contribuir para competitividade e a criação de valor de longo prazo e, 

também, para o desenvolvimento sustentável. Além dos avanços em pesquisa para novas 

tecnologias e medicamentos, é fundamental que atuem para o menor impacto de suas operações 

aos determinantes sociais e ambientais da saúde, contribuindo, também com esta frente, para a 

menor incidência de doenças tropicais e pandemias como a provocada pelo COVID-19. Assim, 

devem atuar para evitar a causa em complemento a estudos para as soluções de doenças e 

necessidades de saúde pública de forma geral 

 

Contemporaneidade do Modelo de Hart e Milstein 

O modelo de criação de valor sustentável foi proposto por Hart e Milstein (2004) há 

cerca de dezesseis anos, mas seus constructos são bastante contemporâneos e permanece como 

uma ferramenta simples e bastante importante para o diagnóstico das práticas de 

sustentabilidade empreendidas por uma organização. 

Os motivadores sugeridos pelos autores se tornaram ainda mais atuais e relevantes. 

Com efeito, cada vez mais a sociedade está conectada e engajada aos temas socioambientais e 

exigindo o posicionamento das marcas; o estágio das mudanças climáticas e os desafios para 

conter a temperatura do Sistema Terra apenas reforça a importância e urgência em combater 

todas as formas de poluição. E a inovação também está cada vez mais presente e acessível como 

oportunidade para que as organizações considerem oportunidades de melhorar o seu negócio e 

contribuir para o progresso social de uma forma geral.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A integração da sustentabilidade na estratégia corporativa é um imperativo. As 

organizações constituem parte fundamental na sociedade e têm grande responsabilidade quanto 

ao gerenciamento dos seus processos de forma sustentável, e podem minimizar o impacto de 

suas operações ao meio ambiente e contribuir para o progresso social ao incorporarem a 

sustentabilidade na estratégia de negócio. Devem considerar seu papel de responsabilidade 

social ou o impacto de suas atividades nas comunidades onde operam e nos grupos de 

stakeholders com quem se relacionam. 

 A incorporação das questões de sustentabilidade no negócio, todavia, ainda é um 

desafio para várias empresas em diversificados setores. Há uma variedade de modelos que 

podem contribuir com este processo de incorporação das questões de sustentabilidade na 

estratégia empresarial. O modelo de criação de valor sustentável proposto por Hart e Milstein 

(2004), utilizado neste trabalho, constitui uma ferramenta simples, mas bastante relevante que 

as organizações podem empregar para avaliar o seu desempenho em relação à sustentabilidade 

e identificar as lacunas e oportunidades de geração de valor de longo prazo, não apenas ao 

acionista mas a toda a sociedade, e também contribuir de modo mais efetivo ao 

desenvolvimento sustentável.  

A responsabilidade social é inerente ao setor hospitalar, mas há um grande potencial 

de impacto ao meio ambiente e à saúde humana e, assim, as instituições hospitalares têm uma 

responsabilidade dobrada para integração das questões de sustentabilidade na estra tégia de 

negócio e contribuir ao desenvolvimento sustentável. Apenas cinco dentre TOP 20 hospitais 

brasileiros reportaram suas iniciativas e avanços de forma estruturada em 2019, o que confirma 

que há desafios e muitas oportunidades ao setor; os impactos e possibilidades são 

potencializados considerando o universo de mais de seis mil hospitais existentes no país . 

A integração das questões de sustentabilidade nas decisões de negócios ainda é um 

tema recente no setor hospitalar. A partir de análise individualizada das iniciativas de uma 

unidade hospitalar localizada na cidade de São Paulo e benchmark com práticas de mercado, os 

resultados demonstram que há um desequilíbrio entre os quadrantes do modelo  e entre as 

práticas de cada quadrante, ilustrando que o Hospital Alfa e as demais instituições podem estar 

perdendo oportunidades de criar valor de longo prazo e contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. Foram identificadas diversas lacunas e oportunidades que podem ser direcionadas 

pelo Hospital Alfa e por outras instituições, que contribuirão para melhorar a eficiência 

operacional do negócio, reforçar a legitimidade e a reputação de sua marca junto aos públicos 
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de interesse e bem como promover impacto positivo em toda a sua cadeia de valor, além de 

antecipar os desafios futuros da sustentabilidade para o setor.  

 

6.1 APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

O modelo de criação de valor sustentável proposto por Hart e Milstein (2004) pode ser 

empregado de forma simples, e bastante relevante, para realizar o diagnóstico das práticas de 

sustentabilidade por qualquer empresa e qualquer setor. A metodologia utilizada neste estudo 

pode ser replicada por outras instituições hospitalares ou de outros setores para avaliar o 

desempenho das inciativas em sustentabilidade visando a criação de valor sustentável, se há 

equilíbrio ou não conforme o modelo proposto por Hart e Milstein (2004). resultados. 

O estudo também contribui com revisão de literatura sobre a relação ente saúde e 

desenvolvimento sustentável e saúde e, também, sobre sustentabilidade corporativa no setor 

hospitalar, cujo campo de pesquisa ainda é recente no Brasil. Deste modo, embora não seja 

exaustivo, pode contribuir com a compreensão da relação entre estes temas e os desafios 

práticas da sustentabilidade no dia-a-dia da operação.  

 

6.2 LIMITAÇÕES DE ESTUDO 

 

Algumas limitações deste estudo podem ser citadas. Em primeiro lugar, o processo de 

coleta de dados foi baseado exclusivamente em análise documental a partir dos relatórios anuais 

de sustentabilidade dos hospitais selecionados; entrevistas com profissionais de 

sustentabilidade ou gestores destas instituições poderiam ter contribuído para melhor 

compreensão das diretrizes, evolução do tema e perspectivas futuras, a partir de desafios e 

oportunidades vislumbrados pelos hospitais individualmente. Contudo, devido ao momento de 

pandemia e as dificuldades internas no hospital onde este pesquisador trabalha, optou -se por 

manter análise documental como principal fonte de evidências.  

Uma segunda limitação a ser mencionada é que não se identificaram outros estudos 

similares buscando esta comparação a partir do Modelo de Hart e Milstein; o levantamento das 

práticas foi a partir de análise individual deste pesquisador realizado com base no artigo escrito 

por Hart e Milstein (2004), sendo que a construção foi baseada em elementos abordados pelos 

autores e no contexto de cada um dos quadrantes. A validação das práticas mais pertinentes 

relativas a cada quadrante do Modelo de Hart e Milstein junto a especialistas no tema de 
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sustentabilidade empresarial e/ou de saúde pode contribuir para maior assertividade nas etapas 

de coleta de dados e discussão dos resultados. 

Por fim, outro aspecto importante a ser ressaltado é que este estudo focalizou hospitais 

privados sem fins lucrativos, reconhecidos como as principais referências em serviço hospitalar 

no país. São mais de 6 mil hospitais no país, com perfis e estilo de gestão distintos por natureza 

e, neste sentido, a generalização das lacunas e oportunidades deve ser realizada com cautela. 

Contudo, como destacado, o procedimento metodológico, pode ser empregado de forma prática 

por outras instituições. 

 

6.3 OPORTUNIDADES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Sustentabilidade consiste em um tema bastante amplo que é resultado da interconexão 

de vários subtemas relacionados aos pilares social (filantropia, relações com comunidades, 

projetos sociais, etc.), econômico (inovação, compras sustentáveis, etc.) e ambiental (mudanças 

climáticas, emissões, resíduos, etc.).  O estudo sobre a incorporação da sustentabilidade no setor 

hospitalar é recente como destacado e, neste sentido, comparativamente a outros setores, há 

oportunidades para estudos em diversas frentes; algumas serão listadas a seguir, tomando por 

referência as discussões realizadas ao longo deste trabalho. 

Em primeiro lugar, a complementação deste estudo, incluindo a perspectiva de 

gestores e/ou profissionais de sustentabilidade, poderia contribuir com a validação de práticas 

atuais e futuras, bem como à melhor percepção de como a estratégia está permeada no negócio. 

Incluir uma base maior e mais diversificada poderia ser interessante para avaliar, de uma forma 

mais ampla as lacunas e oportunidades no setor hospitalar, mas muitos hospitais ainda não 

reportam suas iniciativas em sustentabilidade, o que requeria alteração no procedimento 

metodológico para capturar tais informações; o mesmo vale para uma comparação entre 

instituições privadas e públicas. Ainda sobre o nível de maturidade de sustentabilidade na 

estratégia do setor hospitalar, avaliar comparativamente o desempenho de instituições privadas 

com e sem lucrativos pode trazer alguma contribuição para desafios e oportunidades adicionais. 

Como o estudo da sustentabilidade e sua implementação é mais recente no setor 

hospitalar brasileiro relativamente a outros setores, uma investigação de arranjos institucionais 

(formais ou informais) em outros países pode colaborar para a identificação de boas práticas 

para acelerar a implementação das questões de sustentabilidade. 

Discutiu-se bastante sobre a importância de práticas para controle da poluição, ou seja, 

visando menor impacto ao meio ambiente; neste sentido, uma outra linha de pesquisa pode estar 
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relacionada à investigação de como sistemas de gestão ambiental mais estruturados influenciam 

a performance dos hospitais, avaliando desafios e oportunidades.  

O engajamento de stakeholders é aspecto fundamental para a estruturação e 

implementação da estratégia de sustentabilidade, mas os estudos são ainda recentes também 

quanto a este tema. Algumas oportunidades poderiam ser exploradas, como a avaliação de 

percepção de consumidores em relação às práticas de sustentabilidade adotadas por hospitais  

privados; grande parcela dos usuários destes estabelecimentos tem planos corporativos e pouca 

influência sobre a influência sobre a opção selecionada pelo empregador e, assim, entender as 

percepções dos consumidores pode contribuir aos hospitais identificarem iniciativas que são 

reconhecidas por seus clientes finais e como engajar os consumidores (sociedade) no seu 

planejamento, bem como atuar mais proativamente junto às operadoras de planos de saúde para 

desenvolver produtos que levem em conta tais percepções. Ainda sobre o relacionamento com 

partes interessadas, linhas de pesquisa sobre a cadeia de suprimentos no setor hospitalar também 

podem colaborar para relacionar as oportunidades de atuação. 

Por fim, a partir da investigação de boas práticas internacionais para o setor ou de 

outros setores, investigar como inovação pode acelerar o processo de integração da 

sustentabilidade na estratégia de negócios. 
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APÊNDICES 

 
APENDICE A - Iniciativas em Sustentabilidade do Hospital Alfa, HIAE, HSL e HAOC  

 

Fonte: Autoria própria, a partir de Modelo de Criação de Valor Sustentável (HART; 

MILSTEIN, 2006, p. 71) e de informações públicas do Hospital Alfa, HIAE, HSL e HAOC 

(ver Quadro 4) 
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APENDICE B - Acreditações e Certificações do Hospital Alfa e hospitais selecionados 

 

Fonte: Relatórios Anuais de Sustentabilidade e website corporativos dos hospitais. 


