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(Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação da 
EAESP/FGV, Área de Concentração: Administração Hospitalar e de Sistemas de 
Saúde). 

Resumo: Trata de um Estudo de Caso. Unidades Estratégicas de Negócio em 
Saúde : O caso Alergoclínica. Aborda mudanças em estrutura, estratégia e 
processos, destacando o uso da estrutura por Unidades Estratégicas de Negócio 
provocadas por meio de alterações no cenário da prestação de serviços em 
saúde, identificando os limites entre cada um dos conceitos aplicados e o 
momento da organização estudada. 

Palavras-Chaves : Saúde, Estrutura, Estratégia, Processo e Unidades 
Estraté icas de Negócio. 
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1 - INTRODUÇÃO 

"Com o término da Guerra Fria, empresas e palses estão enfrentando crescente 

competição global, sérias diferenças de renda, deterioração ambiental, infra

estrutura precária, estagnação econômica, baixa formação da mão-de-obra e 

inúmeros problemas econômicos, políticos e sociais. Sim, estes são desafios, mas 

também são oportunidades'~ 

Kotler, P.(1998) 

As empresas estão inseridas, neste final e início de século, em um cenário de alta 

competição, marcado por mudanças como: exigência do consumidor por preços 

cada vez menores, melhores produtos e serviços com qualidade, valor e 

satisfação crescentes; drásticas inovações no campo das novas tecnologias como 

a criação e padronização de sistemas operacionais para todas as necessidades 

empresarias, internet, comércio eletrônico; construção de alianças estratégicas por 

meio de aquisições, fusões e parcerias; novas realidades demográficas, sociais e 

culturais criando necessidades de novos produtos e serviços para segmentos 

como terceira idade e doenças crônico-degenerativas, entre outras. Estas, aliadas 

à estabilidade política e a manutenção da atual política econômica, bem como às 

perspectivas de investimentos no país, têm permitido às empresas planejar, 

implementar e controlar suas ações sem tantas interferências externas, levado-as 

ao aproveitamento das oportunidades criadas por meio do repensar da estrutura; 

foco no processo com incremento da produtividade e qualidade; descentralização 

administrativa; revisão das estratégias, entre outras. 

Para as organizações do setor saúde, parte da economia global, não poderia ser 

diferente. Também têm repensando a condução de suas instituições em função do 

novo cenário que se delineia para o setor, no qual alguns aspectos chamam a 

atenção: 

3 



• Alterações no perfil de morbidade da população: patologias como câncer e 

AIDS, conhecidas como crônico-degenerativas, ocupando um alto grau de 

prevalência na população - o câncer, em especial, chama atenção pela 

complexidade requerida para seu tratamento e os avanços tecnológicos, 

objetivando sua cura, diminuição da população infantil e aumento da chamada 

3" idade. Estima-se que em 2025 esta faixa da população cresça para 15% 

(Ramos, 1995). 

• Redução do número de internações e do tempo de permanência dos pacientes 

em hospitais, buscando-se o melhor aproveitamento do espaço físico, redução 

dos custos e uso adequado dos avanços da medicina - conhecimentos e 

tecnologias. Dessa maneira, deverão permanecer internados somente casos 

que realmente necessitem de infra-estrutura especializada. 

• Adequação nos preços de venda dos serviços, com forte tendência a queda, 

percebida pelo setor de prestação de serviços por meio da pressão das fontes 

financiadoras - planos de saúde - que têm procurado efetuar o pagamento por 

meio de procedimentos gerenciados, conhecidos como "pacotes". 

• A participação de outras profissões, como administradores e engenheiros, na 

condução das empresas de serviços de saúde - antes exclusivo de médicos -

vem mudando o perfil do mercado de trabalho dos chamados profissionais de 

saúde, provocando modificações no pensamento e na atuação daqueles que 

nele já atuam, levando ao crescimento pela procura de administradores 

médicos hospitalares para o gerenciamento e condução dos serviços. 

• Avanços no campo da tecnologia de informação: a facilidade em adquirir 

produtos de informática e o acesso a informações médicas, fazendo com que 

hospitais, centros médicos, clínicas e laboratórios busquem a sua diferenciação 

por meio da aplicação de sistemas que integrem o conhecimento a respeito de 

seu paciente, como é o caso do prontuário eletrônico, favorecendo um maior 

controle sobre a informações e adequação dos recursos envolvidos nos 

processos de assistência à saúde. 
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• Mudança no perfil do cliente que paga pelos serviço. A população de pessoas 

físicas costuma ser maior se comparada a de pessoas jurídicas. Hoje é o 

inverso, autogestões, empresas e planos de saúde é que predominam. 

• Alterações no perfil do consumidor de serviços. Este vem ampliando sua 

consciência quanto aos seus direitos e entendimento de sua doença e 

tratamento. Hoje, o consumidor não só reclama do serviço ou produto recebido, 

como tem o apoio do sistema judiciário para fazer valer seus direitos. No Brasil, 

diferentemente de outros países, esta tendência é pouco percebida até o 

momento. 

Uso da medicina baseada em evidências e adoção de protocolos clínicos, em 

que o médico passa a desenvolver seu trabalho dentro de uma orientação 

científica e a custos conhecidos, buscando a diminuição na variabilidade do 

processo de prestação, com conseqüente aumento de qualidade e diminuição 

de custos. Furlan (1999), em estudo realizado, afirma haver um empirismo 

administrativo que favorece a ineficiência do setor privado da saúde no Brasil 

quanto ao cálculo correto dos custos envolvidos, bem sua correlação com os 

preços praticados. 

"Depreende-se, pois, que apesar dos esforços na busca da "Padronização de 
Sistemas de Informação na Area de Saúde", praticamente nada se modificou 
do cenário criado nas últimas décadas. Assim, cada hospital utiliza seus 
próprios critérios e tabelas para venda dos serviços e produtos, não 
demonstrando anseio em defini-/os ou mesmo tomar mais clara a comparação 
com seus concoffentes"( Furlan, 1999). 

Shortell e Kalunzy (1995), justificam a falta de análises financeiras na 

prestação de serviços de saúde em função destes terem dificuldade em 

mensurar e definir seus resultados; possuírem um processo de trabalho 

extremamente variável e mais complexo se comparado a outras organizações; 

terem atividades altamente interdependentes, sendo necessário um alto grau 

de integração entre os diversos grupos de profissionais; requererem alto nível 

de especialização, entre outros aspectos. Por outro lado, Balas (1998), acredita 
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que fatos como estes deveriam motivar os pesquisadores a completar os 

check-lists de ensaios clínicos com um protocolo de custos. 

• Na área administrativa, o uso de técnicas administrativas como planejamento 

estratégico, descentralização do processo decisório por meio de estruturas 

inovadoras 1, como unidades estratégicas de negócio, entre outras ; diminuição 

de níveis hierárquicos; administração participativa, na forma de assistência 

focado no paciente, por exemplo; uso de indicadores; custeio por atividades; 

entre outras, têm mudado a forma de se pensar a condução dos serviços por 

meio da melhor utilização dos recursos envolvidos, levando a uma maior 

participação de administradores médicos nos processos de reestruturação 

institucionais. 

A clínica médica estudada nesta dissertação consolida o uso de uma abordagem 

administrativa que considera o cenário atual da prestação de serviços de saúde, 

conferindo-lhe uma contribuição especial ao setor. 

Foca sua análise na aplicação de uma estrutura por unidades estratégicas de 

negócio (UENs), com base nos conceitos de estratégia, estrutura, processo e 

unidade estratégica de negócio, adotados por uma clínica de médio porte -

Alergoclínica - situada na grande São Paulo. Na seção introdução procura-se 

delinear alguns dos aspectos que vêm orientando o mercado de prestação de 

serviços em saúde. Na seção referencial teórico, são apresentados os conceitos 

adotados no presente estudo. Na seção metodologia do estudo de caso, são 

apresentados o método adotado para o mesmo e o roteiro de entrevista. Na 

seção estudo de caso é apresentada a descrição da instituição estudada e os 

1 Vasconcellos ( 1997) define estrutura inovativa como aquela que possui baixo rúvel de formalização, 
utilização de formas avançadas de departamentalização, multiplicidade de comando, diveTSificação elevada e 
comunicação horizontal e diagonal. 
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resultados das entrevistas na forma descritiva. A seção unidades clínicas, traz a 

apresentação da estrutura e funcionamento destas. Já a seção estudo da clínica, 

apresenta a comparação entre o referencial teórico adotado e os resultados 

obtidos nas entrevistas. Finalmente, a última seção descreve as considerações 

finais do presente estudo. 
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2- JUSTIFICATIVA 

A prestação de serviços em saúde, tem sofrido impacto das mudanças macro e 

micro - econômicas que vêm acontecendo em todos os segmentos do mercado -

com maior força em alguns países do que outros e talvez em menor escala do que 

os demais setores o que não minimiza o fato de que tem se preparar para 

enfrentá-las no futuro. Mudanças de estratégia, estrutura e processos deverão ser 

percebidas no dia a dia das organizações e instituições de saúde na busca pela 

sobrevivência e crescimento sustentado no atendimento às necessidades do 

mercado a que se propõem atender. 

O presente estudo justifica-se principalmente, por se tratar de uma experiência 

real , podendo ser aproveitada junto a instituições de saúde de médio porte, pois 

descreve em detalhes o caminho percorrido por meio da clínica médica estudada 

que a levaram a uma melhoria na forma de gestão e resultados obtidos, 

demonstrando ser possível transformar o paradigma da gestão tradicional em 

saúde para uma nova abordagem, que reflita o momento atual do cenário da 

administração moderna. 

Apresenta a estrutura por unidades estratégicas de negócio, as estratégias e os 

processos - chave que têm lhe servido para orientar o uso de seus recursos, 

demonstrando ser possível aplicar conceitos modernos de administração ao 

ambiente das instituições de saúde de médio porte. 
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3 - FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Os prestadores de serviços em saúde, de alguns estados brasileiros como São 

Paulo e Rio Grande do Sul, de clínicas médicas de médio porte, centros médicos, 

hospitais e laboratórios, entre outros, começaram a se preocupar com a eficácia e 

a eficiência de sua administração respondendo às mudanças que vêm ocorrendo 

no mercado. Em geral, agiam de forma reativa, tendo dificuldade em trabalhar com 

planejamento estratégico e seus desdobramentos. É recente sua preocupação 

com concorrentes, sobrevivência do negócio e participação no mercado. 

O momento é de planejar e agir, rever estratégias corporativas e competitivas, 

modelo de gestão e estrutura organizacionais, na busca pela manutenção da 

posição atual ou de um reposicionamento no mercado. Faz-se necessário olhar 

para todas as partes interessadas, analisar o mercado, a demanda atual e 

potencial, os indicadores de qualidade e desempenho, bem como os resultados de 

forma integrada e abrangente à estrutura utilizada, processos e estratégias, papel 

este que cabe principalmente aos administradores médicos das instituições de 

saúde. 

A proposta de administrar serviços de saúde, em especial clínicas médicas de 

médio porte, por meio de uma estrutura por unidades estratégicas de negócio 

(UEN), vai de encontro ao que muitas empresas adotaram (Aicoa, Xerox, IBM, 

Promon, Gessy Lever e outras). Embora a literatura, quer por meio de livros, quer 

por meio de artigos científicos publicados, dê preferência a experiências em 

empresas de grande porte2
, o uso de estruturas inovativas, definição de processos 

2 O presente estudo considera empresa de grande porte as definições dadas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES: aquela que possui uma receita operacional bruta anual ou 
anualizada superior a R$ 35 milhões ( trinta e cinco milhões de reais ) e, pela Fundação para o Prêmio 
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chave e estratégias de desenvolvimento, pode ser aplicada a clínicas médicas de 

médio porte3
, como demonstrado neste trabalho. Dessa maneira, a clínica médica, 

objeto deste estudo, é um dos raros exemplos de implantação de uma estrutura 

administrativa por unidades estratégicas de negócio. 

Dessa maneira, é questão central deste trabalho : 

A clínica médica de médio porte estudada está modernizando sua administração 

por meio da promoção de alterações na estrutura, processos e estratégia da 

prestação de serviços, com destaque para a utilização da estrutura por unidades 

estratégicas de negócio, como uma maneira de se adaptar às mudanças que vêm 

ocorrendo no mercado? 

Nacional de Qualidade: aquela que tem acima de 500 funcionários e acima de R$ 50 milhões de faturamento 
anual. (BNDES, bloco 2, pergunta 5, seção produtos e serviços, site www.bndes.gov.br e Instrução para 
Candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade- FPNQ,2000). 
3 Considera como empresa de médio porte aquela que possui wna receita operacional bruta anual ou 
anualizada superior a R$ 6.125 mil ( seis milhões e cento e vinte e cinco reais ) e inferior ou igual a R$ 35 
milhões ( trinta e cinco milhões de reais ) e aquela que tem acima de 51 funcionários e até 50 milhões de 
faturamento anual, definições estas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, e 
Fundação para o Prêmio Nacional de Qualidade, respectivamente (BNDES, bloco 2, pergunta 5, seção 
produtos e serviços, site www.bndes.gov.bre Instrução para Candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade 
FPNQ,2000). 

10 



4- DEFINIÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 

O objeto central deste trabalho é a análise, por meio do método estudo de caso, 

das estratégias, processos e estrutura, com destaque para a estrutura por 

unidades estratégicas de negócios, adotada por uma clínica médica de médio 

porte, na grande de São Paulo. 

Propõe-se a desenvolver um levantamento bibliográfico, trazendo um referencial 

teórico àqueles que se interessam pelo assunto, assumindo uma abordagem 

exploratória, onde os conceitos de estratégia, estrutura, processo e unidades 

estratégicas de negócio são estudados e resumidos. 

Também pretende contribuir para que administradores médicos de instituições de 

prestação de serviços em saúde e em especial de clínicas médicas, tenham um 

ponto de reflexão na busca por práticas administrativas que respondam ao 

atendimento das necessidades de seus mercados. O estudo de caso apresentado, 

traz descritas formas de trabalho, maneiras de encaminhamentos de processos 

administrativos e clínicos comprovadamente efetivos por meio dos resultados que 

a empresa participante vem obtendo nos últimos anos, servindo de estímulo e 

orientação para instituições que tenham como propósito crescer com qualidade e 

comprometimento com a efetividade do tratamento a seus pacientes. 
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5 - REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente trabalho estará se utilizando o referencial teórico apresentado para a 

análise da clínica médica escolhida como caso para estudo. 

5.1. Estrutura Organizacional 

A estrutura de uma organização pode ser definida como o resultado de um 

processo segundo o qual a autoridade é distribuída; as atividades, desde os níveis 

mais baixos até a alta administração, são especificadas. Um sistema de 

comunicação é delineado, permitindo que as pessoas realizem as atividades e 

exerçam a autoridade que lhes compete, para o atingimento dos objetivos 

organizacionais, devendo portanto, estar em perfeita sintonia com a natureza da 

atividade e seu ambiente (Vasconcellos e Hemsley, 1997). Para os autores, as 

estruturas tradicionais têm várias características abaixo relacionadas: 

• Nível de formalização : a estrutura formal é explicitada em manuais de 
organização que descrevem os níveis de autoridade e responsabilidades dos 
vários departamentos e seções. 

• Unidade de comando : o princípio do comando é seguido, sendo que cada 
chefe terá um grupo de subordinados sob sua autoridade. 

• Especialização elevada : ocorre quando a natureza da atividade muda pouco. 

• Comunicação vertical : a comunicação se dá entre chefe e subordinado, 
seguindo a cadeia de autoridade. 

• Utilização de formas tradicionais de departamentalização : por processo, 
funcional, geográfico, por clientes, por produto, por período e por amplitude de 
controle. 

A figura a seguir procura demonstrar os tipos tradicionais de departamentalização. 

12 



Figura 1-9 -Tipos tradicionais de departamentalização 
TIPOS DE DEPARTA-1 CONCEITO I EXEMPLO 
MENTALIZAÇÃO 

FUNCIONAL 

GEOGRAFICA 

POR PROCESSO 

POR CLIENTES 

POR PRODUTOS 

POR PERÍODO 

São agrupadas numa 
mesma unidade 
pessoas que realizam 
atividades dentro de 
uma mesma área 
técnica 

São agrupadas numa 
mesma unidade 
pessoas que realizam 
atividades relacionadas 
com uma mesma área 
geográfica 

São agrupadas numa 
mesma unidade 
pessoas que realizam 
atividades relacionadas 
com uma fase de um 
processo produtivo 

São agrupadas numa 
mesma unidade 
pessoas que realizam 
atividades relacionadas 
com o mesmo tipo de 
cliente 

São agrupadas numa 
mesma unidade 
pessoas que realizam 
atividades relacionadas 
com mesmo produto 
ou linha de produtos 

São agrupadas numa 
mesma unidade 
pessoas que trabalham 
no mesmo período 

PELA AMPLITUDE DE I São agrupadas numa 
CONTROLE mesma unidade o 

número máximo 
pessoas que o chefe 
pode superv1stonar 
eficientemente. Os 
demais formarão outra 
unidade e assim 
sucessivamente 

Opto. Financeiro 
Opto. de Marketing 
Opto. de Planejamento 
Opto. de O&M 
Opto. de Produção 

Setor de vendas para 
a capital 
Setor de vendas para 
zona Sul do Estado 
Setor de vendas para 
a zona Oeste do 
Estado 

Depto. de Fundição 
Depto. de Montagem 
Depto. de Pintura 
Depto. de Usinagem 

Depto. de Vendas 
para Clientes 
Industriais 
Depto. de Vendas 
para Empresas 
Governamentais 
Depto. de Vendas ao 
Consumidor 

Depto. de Carros de 
Passeio 
Depto. de Caminhões 
Depto. de 
Equipamentos 
Agrupados 

Seção de destilação 
período-diurno 
Seção de destilação 
período-noturno 

Unidade Corte I 
Unidade Corte 11 
Unidade Corte 111 

Fonte : Vasconcellos,E. & Hemsley,J.R. (1997) 

CONDIÇOES I VANTAGENS 
FAVORÁVEIS PARA 
UTILIZACÃO 
Necessidade de 
especialização na área 
técnica. Pouca 
variedade de produtos 

Elevada diferenciação 
entre as áreas 
geográficas exigindo 
tratamento 
especializado 
Areas geográficas 
distantes entre si da 
matriz 
Atividades nas áreas 
em volume suficiente 
para justificar a 
existência dos 
departamentos 
Pouca flutuação nas 
atividades das áreas 
Alta diferenciação 
entre as fase do 
processo, necessidade 
de técnicas da mesma 
fase ficarem juntas 
para permitir ajuda 
mútua, troca de 
experiências e 
aprimoramento 
técnico. 
Elevada diferenciação 
ao cliente exigindo 
conhecimento 
especializado 
Atividades com cada 
tipo de cliente em 
volume suficiente para 
justificar existência dos 
deoartamentos 
Elevada diferenciação 
entre os produtos 
Atividade com cada 
produto em volume 
suficiente para 
justificar existência do 
deoartamento 

Especialização na área 
técnica; 
Eficiente utilização dos 
recursos em cada área 
técnica 

Especialização na área 
geográfica permite 
lidar melhor com os 
problemas de cada 
área 
Elevada integração 
entre pessoas que 
lidam com a mesma 
área geográfica 

Especialização nas 
várias fases do 
processo 
Elevada integração 
entre as pessoas que 
lidam com um mesmo 
tipo de cliente 

Especialização no 
tratamento de cada 
tipo de cliente 
Elevada integração 
entre pessoas que 
lidam com um mesmo 
tipo de cliente 

nos Especialização 
diversos produtos 
Elevada integração 
entre pessoas que 
lidam com um mesmo 
produto 

Mesma atividade é I Não cabe discutir 
realizada por mais de vantagens visto que 
um turno de trabalho não há alternativa 

Grande número de I Não cabe discutir 
pessoas que realizam vantagens visto que 
a mesma atividade. As não há alternativa 
unidades são 
constituídas 
considerando o limite 
do chefe para 
supervisionar 
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O nível de formalização é difícil de ser definido, podendo-se aplicar uma escala 

que represente, na extremidade esquerda, a estrutura muito informal, e na direita 

a estrutura muito formal, conforme figura abaixo (Vasconcellos e Hemsley, 1997). 

Figura 1-3- Níveis de fonnalização da estrutura 

Muito informal Informal Intermediário formal Muito formal 

1 2 I 3 I 4 5 I 6 7 I 8 I 9 10 

Fonte : Vasconcellos & Hemsley (1997) 

Fink et ai. (1983) define como o arranjo de pessoas e de tarefas desenhado para 

realizar os objetivos da organização. Isto inclui a descrição de cargos, a 

disposição destes trabalhos dentro de tarefas relacionadas e combinadas, as 

atribuições de responsabilidade, e a autoridade para manejar estas tarefas, além 

de diretrizes gerais que ligam a estrutura (divisão do trabalho) aos objetivos 

organizacionais. Uma maneira útil de se olhar para a estrutura organizacional é 

sob dois processos fundamentais: diferenciação e integração. O primeiro se refere 

ao processo de se desdobrar a tarefa em sub-tarefas; o segundo ao processo de 

colocação dos pedaços juntos para a consecução dos objetivos. 

Estrutura também pode ser definida como o desenho da organização por meio do 

qual o negócio é administrado. Este desenho, quer seja ele formal ou informal, tem 

dois aspectos: linhas de autoridade e comunicação entre os diferentes 

departamentos e funcionários; e, o fluxo da informação e de dados entre estas 

linhas de autoridade e comunicação. Estas linhas e dados são essenciais para 

assegurar coordenação, avaliação e planejamento, tão necessários à condução de 

objetivos e políticas básicas, bem como o alinhamento de todos os recursos do 

negócio. Estes recursos incluem o financiamento do capital, equipamentos físicos 
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( como plantas, máquinas), setores, outros benefícios de marketing e compras, 

instalações, fontes de material bruto, pesquisas e laboratórios de engenharia e, 

mais importante, pessoal com habilidades técnicas administrativas e de marketing. 

Às diferentes posições na estrutura segue-se a estratégia. A complexidade da 

estrutura é resultado da concatenação de várias estratégias básicas 

(Chandler, 1962). 

Para Fritz (1997), os relacionamentos descritos na estrutura não nos dizem nada a 

respeito da influência que os relacionamentos exercem entre si, porque os 

relacionamentos hierárquicos não nos dizem nada sobre a forma como as partes 

influenciam-se entre si e com o todo. Para ele, a estrutura lida com o 

relacionamento de elementos entre si e com o todo, e com a influência que estas 

relações têm sobre o comportamento. 

Todas as definições apresentadas sugerem a importância da estrutura para a 

definição e condução dos negócios. As clínicas médicas de médio porte, como 

qualquer organização, utilizam-se de estrutura para serem administradas. 

"O tipo de gestão que parece mais adequado às organizações de saúde é 
mais consensual, colegiado, do que autoritário. É uma gestão que reconhece o 
papel central dos profissionais e, ao mesmo tempo, tem mecanismos para 
evitar os efeitos não desejados da prática profissional e do corporativismo. 
Essa gestão enfatiza a definição de mecanismos de tomada de decisão que 
envolvem os profissionais, tanto em nlvel da formulação dos objetivos e das 
orientações gerais, quanto da avaliação de resultados. Essa gestão aceita que 
os profissionais trabalhem não por obedecer ordens, mas por responsabilidade. 
O desafio da gestão das organizações de saúde consiste em responsabilizar os 
prestadores pela criação de um ambiente propício ao trabalho multiprofissional, 
e pela integração da participação dos usuários no processo de produção dos 
seNiços". 

Dussault (1995) 
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Donabedian ( 1993), considera estrutura como os fatores que constituem as 

condições sob as quais a assistência à saúde é oferecida o que inclui material e 

equipamentos, recursos humanos e características organizacionais como: a 

organização do corpo clínico e de enfermagem, tipo de supervisão e métodos de 

pagamento pela assistência. Neste aspecto, a definição do autor é mais 

abrangente, indo além das definições dadas por Mintzberg (1983) e Harise Moran 

(1996). Para estes, estrutura é a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é 

dividido em tarefas distintas e, então, sua coordenação é alcançada entre estas 

tarefas, configurando um sistema de autoridade, comunicação, papéis e fluxo de 

trabalho. 

Nadler et ai. (1993) afirmam que as situações impostas por mudanças no cenário 

de atuação das organizações têm criado a necessidade de propor novas 

estruturas. Os autores definem o conceito de arquitetura organizacional, em que a 

diferença para o conceito estrutura reside basicamente no repensar, criar e 

flexibilizar, incluir a organização do trabalho, os processos de seleção, a 

socialização e o desenvolvimento de pessoal. 

O quadro a seguir procura resumir as oito forças que, segundo os autores, vêm 

pressionando mudanças na forma de arranjo organizacional. 

Quadro n°· 12 

Tecnologia 

Competição 

:·;·:·:-:·:·: 
·:~:::::::=~=.-.. 

Excesso de oferta 

Globalismo 
Expectativas do cliente 
Participação do governo 
Prosperidade 

Dinâmica da força de trabalho 

Fonte : Nadler et al.,1993. 

!~:::::::=J ::: rrr=;:::,: ::~:~:~=:,:::;:::r:::::::::r~:::::::=:::~:r::'=\c~e.:aeMíij _ 
O crescente índice de mudança ameaça as posições e investimentos 
existentes. 
Um número crescente de competidores eficientes estão surgindo nas principais 
indústrias. 
A capacidade de ofertar a maioria dos produtos e serviços é superior à 
demanda. 
A competicão ocorre hoie em escala alobal. 
Tendo mais escolhas. os clientes esperam maior valor, qualidade e servico. 
Os aovernos passaram a apoiar mais as indústrias de seus países. 
As modificações nos padrões de propriedade empresarial estão levando à 
maior expressão das exiaências dos proprietários. 
Modificações na constituição da força de trabalho, inclusive sexo, raça, nível 
educacional e distribuição etária estão criando uma força de trabalho 
radicalmente diferente do passado. 
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"as empresas que sobrevivem são aquelas que têm a capacidade de reagir a 
esses desafios. As empresas que têm êxito são as que prevêem a mudança e 
desenvolvem antecipadamente as suas estratégias. Isso recompensa certas 
qualidades de organização, em particular a adaptabilidade, a flexibilidade, a 
sensibilidade, a decisão e a rapidez. As organizações não têm outra opção que 
não seja a de agirem como provisoras e administradoras de mudança. As 
organizações podem aumentar a sua flexibilidade e a sua capacidade de 
previsão de várias maneiras. Obviamente, o desenvolvimento de recursos 
básicos eficientes - financeiros, de competência financeira, pessoal, etc. -
fortalece a capacidade que a organização tem de enfrentar novos desafios. 
Uma fonte de força adaptativa que tem implicações para todas as outras, 
porém, é a forma pela qual os esforços da empresa são organizados. A 
maneira pela qual a empresa organiza seus esforços pode ser uma fonte de 
grande vantagem competitiva, particularmente nas épocas em que aumenta o 
valor da flexibilidade, da adaptação e da administração da mudança." 

Nadler et a/., 1993. 

5.2. Estratégia 

Pensar estrategicamente significa desenvolver um conhecimento profundo sobre o 

negócio: mercado, processos e resultados, além de requerer uma forte orientação 

para o futuro, que incorpore todas as partes interessadas. No caso de instituições 

de saúde, são clientes e familiares, funcionários, médicos, fontes de 

financiamento, fornecedores, acionistas, comunidade e sociedade. 

Buzzell e Gale (1991 ), apresentam outra definição que só reforça a anterior, pois 

demonstra que existem ligações entre estratégias e resultados em contextos 

diferentes de mercado e competição. Desta maneira, para os autores, estratégia é 

um conjunto de "políticas e decisões-chave adotadas pela administração e que 

exercem impactos importantes sobre o desempenho financeiro. Estas políticas e 

decisões normalmente envolvem aplicações significativas de recursos e não são 

facilmente reversíveis." 
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Apresentam as dimensões da estratégia que devem ser investigada, pois afetam 

seu desempenho. São elas : 

• Políticas de produto ou serviço 

- Qualidade de produtos ou serviços 

- Velocidade relativa de introdução de novos produtos 

• Políticas de fixação de preços 

- Equipe de vendas 

- Propaganda 

- Promoção de vendas 

• Estratégia de investimento 

- Mecanização ou automação de operações 

- Aumentos de capacidade 

-Níveis de estoque 

• Produtividade da força de trabalho 

• Integração vertical 

• Pesquisa e desenvolvimento 

Embora não tenham citado a influência da cultura organizacional sobre o 

desempenho da empresa, reconhecem que esta a influencia. Existem autores de 

estratégia que reconhecem com maior ênfase tal fato, inclusive colocando que a 

definição da estratégia muda de empresa para empresa, dependendo de quem 

são seus líderes. 

"Estratégia é os caminhos alternativos escolhidos para se alcançar os 
objetivos da organização, ou seja, os conjuntos imaginados de eventos que se 
pretende alcançar em alguma época futura, ou deles se aproximar." 

Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, 2000. 
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"A estratégia é portanto, dar um sentido, uma direç~o à empresa, considerando 
o elemento exterior que é o cliente, ou de maneira mais ampla, o mercado. É 
um processo de decis~o que visa orientar de maneira determinante as 
atividades e a organizaç~o da instituiç~o para satisfaç~o a longo prazo do 
usuário. Toda empresa pública ou privada, hospitalar ou comercial, deve em 
sua reflex~o estratégica obedecer às etapas sucessivas seguintes: 

• de início, refletir sobre o que ela é, medir suas forças e fraquezas, tanto 
internas quanto externas, é a chamada fase do espelho. 

• em seguida, avaliar o meio ambiente, a zona de influência da empresa, as 
características do mercado tanto do ponto de vista do cliente quanto das 
instituições concorrentes. 

Após, perguntar-se: 

- O que a empresa está autorizada a fazer? 
- O que a empresa tem capacidade para realizar? 
- o que a empresa deveria fazer? 
- Mas, o que a empresa vai fazer de fato?" 

Burmester e Richard (1995, ) 

Cabe ressaltar que a estratégia pode ser dividida em três níveis: corporativa, 

competitiva e funcional. 

A estratégia corporativa é a estratégia geral da empresa. Para o presente estudo é 

importante sua conceituação, apesar de ter sido aplicada diretamente, pois o 

desenvolvimento de unidades estratégicas de negócio parte do segundo nível, ou 

seja, do nível do negócio que a empresa oferece ao mercado, tendo a ver com a 

estratégia competitiva. A utilização de unidades estratégicas de negócio é definida 

pela estratégia corporativa, a qual define políticas para toda a empresa. Estas 

determinam o uso de seus recursos e a forma pela qual deverá tratar todas as 

partes interessadas, como mencionado anteriormente. As estratégias funcionais 

constituem o desdobramento da estratégia competitiva. São elas: financeira, 

recursos humanos, tecnologia, compras, operações e marketing. 
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A estratégia competitiva pode ser definida como : 

"a busca de uma posição competitiva favorável em uma indústria, a arena 

fundamental onde ocorre a concorrência ... visa estabelecer uma posição 

lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência" 

Porter (1990) 

Desta forma, 

"estratégia competitiva é um conjunto integrado de ações orientadas para a 
obtenção de uma vantagem competitiva sustentável onde o planejamento 
estratégico é a análise estrutural e o pensamento criativo necessários para 
desenvolver uma estratégia" 

Schmitt (1997) 

Outro conceito que deve ser entendido com clareza, de forma a não ser 

confundido com os de estratégia corporativa e competitiva, é o de vantagem 

competitiva. 

A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa 

consegue criar para seus compradores, e que ultrapassa o custo de fabricação da 

empresa. De acordo com Porter (1990), existem dois tipos básicos de vantagem 

competitiva : liderança de custo e diferenciação. A vantagem competitiva depende 

do ambiente competitivo ou da variedade de atividades de uma empresa, sendo 

que em uma indústria ela pode ser fortemente intensificada por inter-relações com 

unidades empresariais, competindo em indústrias relacionadas, caso estas inter

relações possam de fato ser alcançadas. As inter-relações entre unidades 

empresariais são os principais meios pelos quais uma empresa diversificada cria 

valor e, portanto, fornece as bases para a estratégia empresarial ou corporativa. 
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5.3. Processo 

É um conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas que transformam 

insumos (entradas) em produtos (saídas), segundo a norma NBR ISO 8402 

(Critérios de Excelência para o Prêmio Nacional de Qualidade, 2000). São 

atividades interligadas que geram produto para o cliente (consumidor, usuário) 

interno ou externo à organização. Os recursos podem incluir pessoal, finanças, 

instalações, equipamentos, materiais, métodos e técnicas, numa seqüência de 

etapas ou ações sistemáticas. O processo poderá exigir que a adesão a uma 

seqüência de etapas tenha uma documentação, formal ou não, de procedimentos 

e requisitos, bem como a definição adequada das etapas de medição e controle. 

Em muitas situações em que o produto é intangível e o cliente é parte ativa no 

processo, este poderá incluir uma seqüência de etapas de acordo com a 

preferência ou a expectativa do cliente, requerendo boa compreensão geral sobre 

o que seria um desempenho competente, envolvendo a noção do momento 

propício, as opções a serem incluídas, as avaliações e os relatórios. As 

seqüências, nesses casos, podem surgir como parte dessa compreensão. Assim 

sendo, a percepção que o cliente tem do processo- leia-se serviço prestado- é 

que o trona tangível. Por exemplo: telefonar para marcar consulta, atendimento 

por meio de uma recepcionista, orientação sobre horário e preparo para exames 

ou procedimentos pode ser definida como etapa agendamento; orientações sobre 

preenchimento de guias e aguardar pelo médico como etapa recepção; 

encaminhamento para sala de consulta, perguntas sobre aspectos relevantes 

sobre a doença do paciente como etapa pré-consulta, e assim podem ser 

definidas novas etapas da prestação conforme o processo de atendimento vai 

ocorrendo. Nestes casos, quando a seqüência é essencial ao atendimento, o 

cliente precisa ser informado (instruído). Os outros participantes, por outro lado, 
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devem ser orientados para saber como tratar as diferentes circunstâncias 

possíveis, envolvendo as ações ou comportamento dos clientes. 

Donabedian (1993) define processo como as atividades que constituem a 

assistência à saúde, incluindo diagnóstico, tratamento, reabilitação, e educação do 

paciente, geralmente desenvolvida por profissional médico e equipe 

multi profissional. 

Um processo envolve elementos de estrutura, foco, medida, domínio e clientes 

( Davenport, 1993). Em resumo, um processo é simplesmente uma estrutura na 

qual foi medido e analisado seu conjunto de atividades. Isto implica na ênfase de 

"Como ?", dentro da atividade estudada, e não de "O que ?". 

Um processo possui uma estrutura ordenada das atividades de trabalho, levando 

em consideração o tempo e o local, com começo e fim bem definidos. É uma 

estrutura voltada para ação, isto é, para atividade. Os processos podem ser 

dimensionados e analisados por meio de vários enfoques (em termos de tempo e 

custo, por exemplo). 

Os atributos de um processo são, entre outros, a tecnologia, as pessoas, isto é, 

qualquer recurso que o influencie (Davenport, 1993). Dentro deste contexto, 

existem os métodos, que são os procedimentos para utilizar os recursos 

(atributos}, também fazendo parte do processo como um todo. 
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A administração contemporânea tem uma grande preocupação com a qualidade e 

com a administração orientada para processos. Durante o desenvolvimento ou 

análise de processos deve-se ter uma preocupação com a estratégia do negócio 

analisado, objetivos, atributos (recursos) e metodologia aplicada. Isto ocorre para 

que haja uma otimização na formulação (ou verificação) de um processo, dentro 

do contexto da área e da própria organização, para que esta possa atingir seus 

objetivos operacionais e estratégicos: 

Estratégia do Negócio 

------------------------------Jl-------------------------------- -- -

1 Visão através do Processo I 

Objetivos do Processo Atributos do Processo 
I 

·-------- ------------- ------- --- ----- ---- -- --- --- ------ ------ --- ----' 
Escopo do Processo 

Um processo conta com as seguintes partes, divididas em três níveis (Davenport, 

1993): 

• Nível dos processos 

- Entradas 

- Saídas 

- Interfaces 

- Fluxos 

Dimensões 

23 



• Nível dos subprocessos 

- Objetivos 

- Performances medidas das atividades 

- Tecnologia 

- Informações das atividades 

- Valores associados 

- Descrição das atividades do processo 

• Nível das atividades 

- Informações necessárias para compreensão das atividades 

- Pontos de decisão 

- Pessoas e suas ações 

Valores associados (opcionais) 

5.4. Unidades Estratégicas de Negócio 

"com o desenvolvimento da teoria e da prática do planejamento estratégico, a 
maioria das empresas começou a reconhecer dois tipos de estratégia: estratégia 
corporativa e estratégia das unidades empresariais. A estratégia das unidades 
empresariais expõe o curso das atividades de uma empresa em indústrias 
individuais, enquanto a estratégia corporativa aborda a composição do portfólio 
de unidades de uma empresa. Refletindo esta distinção, a maioria das grandes 
empresas dividiu seus negócios em algum tipo de unidade estratégica de 
negócio (UENs), e instituiu processos formais de planejamento em que as UENs 
submetem planos de revisão à alta gerência em uma base anual ou semestral. 
Ao mesmo tempo, a estratégia corporativa vem sendo vista cada dia mais como 
gerência de um portfólio, normalmente usando alguma variação das técnicas de 
planejamento de portfólío amplamente adotadas nos anos 70." 

Porter (1990) 

" qualquer unidade organizacional ou agrupamento de atividades que tenham 
amplitude de um negócio e atuem com perfeita interação com o ambiente; 
geralmente tem um foco de mercado claro. De modo específico, normalmente 
apresenta uma estratégia identificável e um conjunto identificável de 
concoffentes além de ter o controle sobre sua produção/vendas e a 
responsabilidade pelos resultados". 

Abe/1(1991) 
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Segundo a definição de Profit lmpact of Market Strategy ( PIMS) , a UEN é uma 

divisão, linha de produtos, ou outro centro de lucro, de uma empresa que : 

"também são conhecidas como unidades de planejamento, unidades 
estratégicas de negócios, segmentos estratégicos de negócios, unidades de 
produto e mercado ou unidades de planejamento e controle. Devem ter uma 
estratégia distinta mas parcial dentro de um quadro mais amplo, devendo seNir 
a um determinado mercado. Com poucas exceções, as unidades não oferecem 
literalmente tudo o que poderiam oferecer, ou vendem a todos os clientes aos 
quais poderiam vender. Em vez disso, limitam suas operações a alguma 
parcela de um 'mercado total 
• produz e comercializa um conjunto bem definido de produtos e/ou seNiços 
correlatos; 
• seNe um conjunto claramente definido de clientes, numa área geográfica 
razoavelmente bem delimitada; e, 
• compete com um conjunto bem definido de concorrentes 

Buzze/1 e Gafe (1991) 

O raciocínio por trás destas definições é o de que a UEN representa a menor 

subdivisão de uma empresa, para a qual seria adequado desenvolver uma 

estratégia distinta e separada, onde processos de satisfação de grupo de 

consumidores permanecem sempre os mesmos e têm seu próprio conjunto de 

concorrentes. Dessa maneira, suas estratégias podem ser planejadas 

separadamente do restante da empresa por um administrador responsável pelo 

planejamento estratégico e lucro, controlando a maioria dos fatores que afetam 

esse lucro (Kotler, 1998,p.78). As estratégias de atividades correlatas, na verdade, 

podem e devem ser coordenadas. Se não o forem, a duplicação de esforços e a 

incoerência de políticas poderão prejudicar seriamente o desempenho geral da 

empresa. 
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O mercado servido é o conceito central da análise PIMS porque : 

• '~ participação no mercado de uma unidade de negócios é medida em 
relação a seu mercado seNido. 
• As taxas de crescimento do mercado são medidas ou estimadas para o 
mercado seNido por cada unidade. 
• A identidade e as fatias de mercado dos principais concorrentes são 
determinadas pela amplitude do mercado seNido. 
• As avaliações da qualidade relativa dos produtos e seNiços de uma unidade 
são feitas em relação aos concorrentes no mercado seNído" 

Buzze/1 e Gafe (1991) 

Segundo Oliveira (1995), a estrutura por unidades estratégicas de negócio tem 

três níveis de influência : estratégico, tático e operacional. 

• Nível estratégico de influência da UEN 

O nível estratégico está relacionado ao desenvolvimento e à consolidação do 

planejamento estratégico na UEN. Este nível estratégico considera a estrutura 

organizacional de toda a UEN e a melhor interação desta como ambiente. O nível 

estratégico de influência da estrutura organizacional por UEN ocorre pela própria 

necessidade de a referida unidade ter uma abordagem estratégica, conforme 

aparece em sua designação (unidade "estratégica" de negócio). Entretanto, é 

necessário que a abordagem estratégica de cada uma das UENs respeite a 

abordagem estratégica da corporação. 

• Nível tático de influência 

Este nível de influência deve ser desenvolvido de forma interagente com o 

processo de planejamento tático. O planejamento tático tem por finalidade otimizar 

determinada área de resultado e não a empresa como um todo. Portanto, o nível 

tático de influência considera determinado conjunto de aspectos homogêneos da 

estrutura organizacional da UEN. O nível tático de influência é amplamente 

exercitado em uma UEN, pois é neste nível que as "coisas começam a ser 

efetivamente preparadas para acontecerem. 
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• Nível operacional de influência 

Este nível de influência está relacionado com o desenvolvimento e 

operacionalização dos diversos planejamentos operacionais da UEN. O 

planejamento operacional cria condições para a adequada realização dos 

trabalhos diários da UEN. Portanto, o nível operacional considera uma parte bem 

específica da estrutura organizacional da UEN. 

A prestação de serviços de saúde geralmente trabalha de forma tradicional, sem 

estar voltada para as expectativas e necessidades dos, e sim para a doença do 

paciente, para os médicos que praticam a medicina e equipamentos necessários à 

realização dos procedimentos. Dessa maneira, a organização tem maior ênfase na 

lógica de quem executa o serviço e não da de quem o recebe. Na administração 

por meio de UEN, o paciente e aquelas pessoas que futuramente poderão vir a 

necessitar dos mesmos serviços, passam a se encontrar no centro do 

atendimento. A partir das necessidades destes - atuais e futuras -são elaborados 

guias terapêuticos, processos de atendimento, dimensionamento de quadro, 

equipamentos e sistemas. Assim, os recursos são direcionados, a periodicidade e 

distribuição das tarefas definidas a partir dos requisitos assistenciais. A proposta é 

a mesma, só que por ser utilizada como princípio de atendimento às necessidades 

da população por meio dos serviços públicos, portanto, não tendo fins lucrativos, 

não pode receber a denominação de UEN, mesmo porque o princípio não 

necessariamente é definido, nestes casos, na estrutura, estratégias e processos 

dos serviços. Alguns serviços utilizam-se do direcionamento de recursos para 

seus principais processos de atendimento, porém mantém estrutura centralizada, 

com pouca autonomia administrativa, descentralização da autoridade e vários 

níveis hierárquicos, caracterizando estruturas tradicionais 

( Vasconcellos, 1997). 
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Para Burmester e Richard (1995), os serviços de saúde são por excelência 

estabelecimentos de cuidados de saúde. Por isso, a maneira pela qual asseguram 

sua missão deveria estar estreitamente ligada à resposta que dão às 

necessidades de saúde do público alvo atendido pelos mesmos o que levaria à 

adequação entre oferta e demanda. 

Princípios que norteiam esse modelo: 

• "a estrutura da organização compõe-se de centros de atividades com base em 
grupos de pacientes com necessidades semelhante, ou seja, uma população-alvo 
homogênea; 
• as rotinas de trabalho existem em função das necessidades de grupos 
de pacientes; 
• a estrutura muda, e permite que as unidades centradas no paciente 
tenham total responsabilidade para prestar serviços de alta qualidade a um 
custo baixo. 

Um serviço ou unidade organizado desta maneira, ou seja, centrado no 
paciente, possui recursos e capacitação para resolver seus problemas e atingir 
os objetivos assistenciais de sua população-alvo" 

De/ Nero, 1994. 

Gonçalves ( 1998), acredita ser bastante difícil repartir o poder nas instituições de 

saúde, aceitar normas de disciplina coletiva, ouvir sugestões e recomendações, 

fatos que podem dificultar a gestão por Unidades Estratégicas de Negócio (UENs), 

onde a responsabilidade administrativa tem que ser delegada àquele que a 

administra e a programação de suas atividade voltadas para as necessidades de 

tratamento de saúde dos seus clientes bem como suas expectativas de 

atendimento ( ambiente, acesso, informações, tratamento, entre outros ). Para o 

autor a visão do cliente no âmbito das instituições de saúde enfrenta dificuldades 

de adoção: 

"A influtmcia das instituições públicas brasileiras, nas quais predomina uma 
limitada visão de necessidades e dos direitos dos clientes a serviços de 
qualidade, contribuiu para uma estagnação de vinte anos na área. " 

(Gonçalves, 1998) 
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Para Azevedo (1995), as unidades gerenciadas têm dois eixos: descentralização e 

profissionalização do gestor, onde: a descentralização envolve a busca de 

condições para que as organizações funcionem com maior eficácia e eficiência; e, 

a transferência de poder e agilidade para as próprias unidades prestadoras de 

serviços, seja feita via a profissionalização dos gestores por meio de seu 

desenvolvimento via programas de capacitação gerencial como estratégia para 

formação de quadros. 
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6 - METODOLOGIA DE PESQUISA 

6.1. Método 

A metodologia de pesquisa é classificada em dois tipos mais comuns: pesquisa 

quantitativa e pesquisa qualitativa. Os estudos denominados qualitativos têm 

como preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu 

ambiente natural. Nessa abordagem, valoriza-se o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e com a situação que está sendo estudada. Logo, o 

pesquisador tem papel fundamental no andamento da pesquisa - participa, 

compreende e interpreta. 

Em função da natureza deste estudo: verificar a existência de mudanças na 

estrutura das organizações como reposta a alterações do cenário da prestação de 

serviços em saúde, será utilizada a pesquisa qualitativa como método de 

pesquisa4
; em particular, o método de estudo de caso. Porém, vale ressalvar que 

o "campo" da pesquisa qualitativa esta longe de ser um conjunto de princípios 

promulgado por uma rede de grupos de estudiosos. Em função da natureza deste 

trabalho, existe a possibilidade de ocorrências extremamente rápidas, muitas 

vezes em locais inacessíveis ao observador e a dificuldade em se medir o 

conteúdo o comportamento manifesto, por se tratar de uma área primordialmente 

intelectual e a extrema complexidade do estudo sobre o trabalho administrativo, 

favorecendo o método de pesquisa qualitativa por meio do método estudo de caso 

(Teixeira, 1986). 

4 A abordagem qualitativa oferece três diferentes possibilidades de se realizar pesquisa; a pesquisa 
documental, o estudo de caso e etnografia ( Godoy, 1995). 
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A escolha deste método para o presente trabalho, deve-se à crença de que a 

pesquisa qualitativa é a que melhor se adapta aos estudos administrativos. 

"o campo do estudo qualitativo é definido primariamente por uma série de 
tensões essenciais, contradições, e hesitações. Pesquisa qualitativa é um 
campo interdisciplinar e transdisciplinar. Corta as ciências físicas e humanas. É 
muitas coisas ao mesmo tempo. Seus usuários são sensíveis à abordagem de 
multi métodos. São compromissados com a perspectiva naturalista e com o 
entendimento interpretativo da experiência humana." 

Denzin( 1994) 

Acrescenta-se a esta ao entendimento de que a pesquisa qualitativa é a mais 

adequada, o método de estudo de caso - o estudo de caso não é uma escolha 

metodológica, mas uma escolha do objeto a ser estudado. Dessa maneira, como 

uma forma de pesquisa, o estudo de caso é definido por meio do interesse em 

casos individuais, e não simplesmente pelos métodos de investigação escolhidos 

(Stake, 1994) o que faz com que seja o mais adequado para esse trabalho já que é 

caracterizado por um tipo de pesquisa descritiva cujo objeto é uma unidade 

profundamente analisada. Dessa maneira, visa ao exame detalhado de um 

ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação em particular. 

"o estudo de caso tem se tomado a estratégia preferida quando os 
pesquisadores procuram responder às questões "como" e "por quê" certos 
fen6menos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre os 
eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fen6menos atuais, 
que só poderão ser analisados em algum contexto de vida real". 

Godoy (1995) 

Entre as vantagens desse método, estão as descobertas inesperadas que 

reorientam o estudo, as observações de inter-relacionamento entre fenômenos e a 
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inibição de pressuposições. A vantagem desta abordagem esta na concordância 

com Stake, que diz: 

"O objetivo do estudo de caso não é representar o mundo, mas representar o 
caso. O critério para se conduzir este tipo de pesquisa que leva a validar 
generalizações, precisa ser modificado para ajustar a busca por 
particularizações efetivas. A utílidade do estudo de caso para os praticantes e 
executores de políticas, é a extensão da experiência e não sua generalização". 

Stake(1994) 

Escolheu-se a Alergoclínica, uma clínica médica de médio porte, por se tratar de 

uma organização que vem desenvolvendo várias mudanças, que em nível de 

estrutura, quer em nível de estratégia ou mesmo na condução e aproveitamento 

de seus recursos humanos, inclusive propondo-se a utilizar uma estrutura por 

unidades de negócio com o objetivo de melhor aproveitar seus recursos e 

alavancar resultados operacionais e financeiros. 

O instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista individual, pois, na pesquisa 

qualitativa, os dados devem ser coletados no local onde os eventos e fenômenos 

que estão sendo estudados naturalmente acontecem. As entrevistas foram 

realizadas com pessoas que realmente possuem conhecimento do negócio e que 

efetivamente exercem cargos de chefia na empresa, como diretores e alta 

gerência. 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente pela autora da dissertação. Este 

procedimento apresenta algumas desvantagens, como a interação e a influência 

mútua. O senso crítico e a habilidade da entrevistadora procuraram evitar a 

influência nas respostas do entrevistado. Entretanto, o método apresenta 
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vantagens, como a possibilidade da entrevistadora estimular o entrevistado a falar, 

mantendo o interesse deste na entrevista a fim de conseguir um bom resultado. 

"os dados qualitativos deverão ser validados segundo alguns critérios: fiabilidade 
(independência das análises meramente ideológicas do autor), credibilidade 
(garantia de qualidade relacionada à exatidão e quantidade das observações 
efetuadas), constância interna (independência dos dados em relação a 
acidentalidade, ocasiona/idade, etc.) e transferibilidade (possibilidade de 
estender as conclusões a outros contextos). 

Chizzotti(1995) 

O roteiro das entrevistas realizadas, em anexo, foi a base utilizada, mas a 

entrevistadora teve liberdade para interagir na entrevista e modificar algumas 

questões, quando necessário. Procurou-se elaborar um roteiro para entrevistas 

relativamente curtas e rápidas, conduzidas no ambiente de trabalho dos 

entrevistados. Embora não tenha havido uma ordem rígida de questões, isso não 

significou que a entrevistadora não tivesse as perguntas fundamentais em mente. 

Foram entrevistadas 17 pessoas no total, sendo: 2 diretores e donos da 

Alergocl ínica, Dr. Silveira e Dr. Kayano; 9 gerentes, responsáveis por cada um dos 

departamentos das Divisões de Apoio Administrativo e de Atendimento ao Cliente; 

e, 6 supervisaras das unidades clínicas. 

O tempo médio de duração das entrevistas com cada um dos entrevistados foi de 

1 hora e 30 minutos. Com cada um dos diretores foi de 2 horas e 30 minutos, num 

total de 27,5 horas. Todas as unidades clínicas foram visitadas, num total de 18 

horas, salvo a de Guarulhos por estar em início de funcionamento. 
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7- ESTUDO DO CASO ALERGOCLÍNICA: RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

7.1. Características da empresa estudada 

7 .1.1. Natureza do negócio 

A Alergoclínica é uma empresa de prestação de serviços nas áreas de alergia e 

dermatologia, tendo por principal atividade atendimentos relacionados com a 

prática da alergia e dermatologia na forma de consultas e procedimentos médicos 

e fisioterápicos. 

7.1.2. Histórico 

A Alergoclínica existe há 25 anos, tendo sido fundada pelo Dr. Taki Kayano, em 

1973, como "Stetic - Clínica Dermatológica". Nesta época, o sonho do fundador 

era o de abrir várias clínicas, e de que cada uma cuidasse do seu próprio negócio. 

No início, a percepção e avaliação da qualidade da prestação de serviços 

baseava-se quase que inteiramente na qualificação profissional do médico, 

funcionando nos moldes de um consultório médico, sem atentar muito para outros 

aspectos do exercício da profissão, como: ambiente, capacitação da equipe 

multiprofissional, satisfação do paciente quanto ao serviço prestado- atendimento 

e resultado do tratamento- entre outros. Esta abordagem prevaleceu até o ano de 

1982. 

Em 1974 juntou-se ao Dr. Kayano, o Dr. Edison Taffo e, em 1976, o Dr. José 

Agenor Silveira que, em 1977, também tornou-se sócio. A entrada do Dr. Silveira 

deu início a um processo de mudança, com o objetivo de buscar adaptar a clínica 

às novas exigências de seus clientes e do mercado de assistência médica. Data 

desta época o desenvolvimento de um planejamento informal e a preocupação 

com o futuro, por parte dos três médicos. Em 1980 os sócios resolveram investir 
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também em alergia, promovendo a mudança de razão social para Alergoclín ica, 

com conseqüente ajuste em seu foco de atendimento. 

Em 1981, novos médicos passaram a trabalhar nas unidades como prestadores 

de serviços na forma de pessoa jurídica. De 1982 a 1986, a preocupação com o 

planejamento tornou-se formal, processo que desembocou em uma discussão 

sobre se os sócios deveriam investir na pessoa jurídica ou na física. O resultado 

de tal questionamento foi a decisão, em 1986, por investir na pessoa jurídica. Foi 

quando se deu a saída de um dos três sócios, o Dr. Taffo. Os dois remanescentes 

adquiriram seus 33,33% da sociedade. A saída deste sócio foi negociada e 

tranqüila, tendo permanecido como médico por mais dois anos nas dependências 

da Alergoclínica, até que pudesse ter sua própria clínica. 

Em 1987, o Dr. Kayano deixou de atender, dedicando-se somente à 

administração. Ainda neste ano, estudou-se o modelo de franquias com o objetivo 

de fazer com que os médicos que atendiam em cada uma das unidades 

assumissem a responsabilidade por sua condução administrativa, como forma de 

reconhecimento ao trabalho que vinham desenvolvendo. No entanto, isto não 

ocorreu porque não houve interesse por parte dos mesmos. 

A busca de um modelo de franquias adaptado às características da Alergoclí nica e 

ao segmento da economia para o qual suas atividades estavam voltadas, levou-a 

a ter contato com os modelos de gestão da qualidade total, resultando, em 

meados de 1990, no Processo Alergoclínica de Melhoria de Qualidade- PAMQ. 

Pode-se dizer que, até 1989, a administração da clínica estava baseada em 

algumas características não muito diferentes das adotadas por meio das 

organizações de saúde, ou seja: 
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• Estrutura organizacional piramidal; 

• Gestão centralizadora; 

• Política de recursos humanos paternalista; 

• Enfoque voltado para a correção de erros; 

• Pouca ênfase em processos; e 

• Entendimento de que a qualidade da prestação de serviços está centrada 

na habilidade técnica do médico. 

No ano de 1990, juntou-se aos esforços do Dr. Kayano, o Dr. Silveira, que também 

deixou de atender pacientes, respondendo à necessidade administrativa da 

Alergocl ínica. Os sócios sempre buscaram garantir uma relação de confiança 

entre eles o que prevalece até os dias de hoje na forma de trabalhar disseminada 

nas Divisões de Apoio Administrativo e de Atendimento ao Cliente. 

A pessoa do Dr. Silveira tem destaque neste processo de mudança que, segundo 

Ora. Derisso, M. L. - supervisara de fisioterapia - "como cabeça, trouxe idéias 

novas", tendo sido o responsável pela introdução dos conceitos de qualidade na 

Alergoclínica, conceitos estes que têm orientado até hoje sua administração. 

Cabe ressaltar que, em 1992, já existiam um setor de recursos humanos, círculos 

~ controle de qualidade (CCQs) e um estudo de clima organizacional - fato 

inédito, se comparados às abordagens administrativas utilizadas no setor Saúde. 

Nesta época ficava claro o aparecimento do modelo de gestão da Alergoclínica, 

totalmente baseado no modelo de gestão do Prêmio Nacional de Qualidade e de 

um processo formal de planejamento estratégico (PE). Segundo o Dr. Silveira 

"nem todos sabem, mas todos o praticam. É evidente a existência de um eixo, um 

plano". 

Houve um processo de preparação das pessoas para as mudanças preconizadas 

pelo PE e difusão dos princípios de qualidade, por meio de várias ações, entre 

elas o PAMQ (Processo Alergoclínica de Melhoria da Qualidade). A partir do ano 
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de 1993, o PE passou a ser mais divulgado, por meio de cópia para todos os 

líderes, incluindo o planejamento anual de curto e médio prazos para cada área, 

com seus desdobramentos, com o objetivo de garantir sua execução. Data desta 

época a formação de uma comissão que teve como responsabilidade preparar as 

unidades clínicas para o trabalho com autonomia, por meio, inicialmente, de 

CCQs. No início, estas reuniões mais pareciam reuniões reinvindicatórias. "Mais 

tarde é que as pessoas começaram a aprender como participar para evoluir"

segundo Redígolo, A - gerente de Planejamento e Relações Empresariais. 

Atualmente, a Alergoclínica funciona totalmente apoiada em seu PE, utilizando-se 

do modelo do gestão baseado nos Critérios de Excelência do Prêmio Nacional da 

Qualidade como forma de administração. Como consequência, pode-se perceber 

no entendimento do que vem a ser qualidade da prestação de serviços expansão 

do atendimento por meio da abertura de novas unidades clínicas, as chamadas 

unidades estratégicas de negócio, onde a solução da necessidade de seus 

clientes é acompanhada de perto por meio de todos os colaboradores que nela 

trabalham. 

O ano 2000, tem no item satisfação do colaboradores, mais um dos fatores críticos 

de sucesso da Alergoclínica, o que tem levado a um forte investimento em seus 

colaboradores como forma de alavancar a melhoria na qualidade na prestação de 

serviços. 

Dessa maneira, fundada em 1973 , e com características que a destacam como 

modelo de clínica médica de médio porte dentro do setor saúde, a Alergoclínica é 

uma clínica médica que vem absorvendo, desde 1982, conceitos modernos de 

administração o que lhe confere uma atitude de pioneira na aplicação de 

ferramentas de trabalho que a levem a prestar serviços de qualidade, com a 

satisfação de expectativas e necessidades para seus clientes. 
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7 .1.3. Missão 

"Somos uma clínica prestadora de seNiços nas especialidades de Alergia e 

Dermatologia. 

Dedicamo-nos, integralmente, à prevenção e recuperação da saúde de 

nossos clientes, adotando padrões éticos e cientfffcos, utilizando recursos 

técnicos compatíveis com nossas atividades e valorizando nossos recursos 

humanos em todos os níveis". 

7 .1.4. Visão 

"Ser reconhecida como um centro de excelência nas especialidades de 

Alergia e Dermatologia". 

7.1.5. Valores 

"Consideramos os clientes nossa razão de ser. 

Tratamos as pessoas com dignidade e respeito. 

Promovemos o trabalho participativo e em equipe. 

Incentivamos o aprendizado e a responsabilidade individual. 

Procuramos melhorar sempre". 

7.1 .6. Quadro e perfil dos funcionários 

O quadro dos funcionários da Alergoclínica conta com 143 colaboradores: 96 no 

apoio técnico organizacional, 40 médicos ( 20 micro - empresas) e 7 

fisioterapeutas. 

7.1.7. Produção e faturamento 

A Alergoclínica produz aproximadamente 10.000 atendimento/mês, sendo 60% 

somente consultas, e 40% procedimentos médicos, entre exame e cirurgias. O 
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faturamento não foi mencionado por ser visto como dado estratégico por parte da 

Diretoria. 

7 .1.8. Mercado 

O principal mercado geográfico de atuação da Alergoclínica é a região da grande 

São Paulo, sendo que do faturamento gerado por seus atendimentos, 85% provêm 

das carteiras de empresas compradoras de serviços médico-hospitalares, ou seja, 

associados da medicina supletiva ( administradoras de planos de saúde, 

seguradoras, autogestões, e o SINAM, salvo a UNIMED) e 15% de particulares. 

7.1.9. Público alvo 

O público alvo é detectado nas pesquisas, incluindo residências, escritórios da 

região, médicos, academias, cabeleireiros, e pessoas que necessitem de cuidados 

respiratórios, estéticos e dermatológicos. 

Atualmente a Alergoclínica não faz diferenciação de estratégias para os diferentes 

públicos, mas tem identificadas as diferenças o que levará, no decorrer do ano 

2000, a desenvolver estratégias específicas para seus diferentes públicos - alvo. 

7 .1.1 O. Clientes 

São: 

• Pacientes adultos e crianças 

• Operadoras de Planos de Saúde 

• Especificadores de serviços ( planos e seguros de saúde, autogestões, 

entre outros ) 

• Comunidade 

O perfil dos pacientes é obtido por meio de pesquisas de satisfação e expectativa, 

feitas desde o ano de 1993, e levantamento sócio-econômico. 
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7.1.11. Serviços 

Os serviços oferecidos pela Alergoclínica são : 

• Consultas 

• Exames 

• Procedimentos 

• Cirurgias 

nas áreas de dermatologia e alergia. 

7 .1 .12. Planejamento Estratégico 

As diretrizes básicas que orientam o processo de elaboração do planejamento 

estratégico ( PE ) da Alergoclínica são a Missão, a Visão e os Valores da 

empresa, e o suporte de seu sistema de informação. O PE contempla o 

planejamento bienal para os departamentos e as unidades clínicas, considerando: 

• A análise do ambiente operacional interno (diagnóstico da empresa). 

• A análise do ambiente operacional externo, que considera as expectativas 

atuais e futuras dos clientes, as tendências do mercado competitivo, os 

riscos, as ameaças e as oportunidades do negócio. 

• A definição dos objetivos de longo, médio e curto prazos. 

• A identificação dos processos críticos pertinentes aos departamentos e 

unidades de atendimento clínico. 

• A definição e a implementação de ações relacionadas com os processos 

críticos. 

• O acompanhamento periódico dessas ações e do planejamento como um 

todo, implícito na estrutura organizacional da empresa e na metodologia de 

reuniões. 

• As previsões de correções da rota, quando necessárias. 
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O processo de planejamento estratégico vem ocorrendo desde 1993 de forma 

efetiva segundo modelo esquematizado na figura 2, buscando, a cada ano, maior 

aderência ao esquema, de forma a ser traduzido na prática do dia a dia da clínica. 

Figura n°.2: Processo de Elaboração do Planejamento Estratégico da Alergoclínica 
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Como sua conseqüência, atendendo às demandas dos clientes (pessoas físicas e 

jurídicas) observadas a partir das análise de ambiente externo e interno, foram 

incorporados o desenvolvimento de novos produtos e serviços, tais como, a 

abertura de novas unidades clínicas e a criação do serviço de Estética e 

Mesoterapia. 
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Uma das estratégias da Alergoclínica para aumentar sua participação no mercado 

é contratar dermatologistas e propiciar-lhes aprendizado em alergia, pois fazer o 

inverso seria muito mais difícil, segundo o Dr. Silveira, dado o tipo de treinamento 

necessário. Esse é um dos motivos pelos quais um dos objetivos de longo prazo 

da Alergoclínica é ter todos os seus médicos também com título de especialista 

em alergia. 

A melhoria do processo de planejamento estratégico da Alergoclínica está 

relacionada com uma maior integração horizontal e vertical dos processos de 

trabalho envolvendo por meio dos GAGs - ~upos de Auto Gestão, todos os 

colaboradores que nela trabalham. A avaliação desse processo e de seu 

desdobramento em estratégias e planos de ação também é realizada com a 

participação de todos os colaboradores na Convenção de Planejamento 

Estratégico, que ocorre no início de cada ano, e nas reuniões dos GAGs, que 

ocorrem duas vezes ao mês. 

O processo de PE levou à definição das estratégicas globais da Alergoclínica, bem 

com de seus objetivos estratégicos e metas de curto, médio e longo prazos, 

planos estratégicos e planos de ação. 

Dessa maneira, a Alergoclínica tem como estratégias: 

• Foco no cliente: é o principal, onde o cliente é o paciente 

• Satisfação do cliente. 

• Administração participativa. 

• Qualidade no atendimento. 

• Promoção de saúde e prevenção de doenças. 

• Desempenho financeiro. 

•Abertura 12 unidades clínicas até o ano 2004. 

• Ganhar o Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ). 

• Desenvolvimento das pessoas 
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A Alergoclínica, para elaborar seus objetivos estratégicos, definiu quatro fatores 

críticos de sucesso que relacionam as estratégias aos planos de ação. São estes : 

• Satisfação do cliente. 

• Qualidade do atendimento. 

• Desempenho financeiro. 

• Satisfação dos colaboradores 

Alguns dos objetivos estratégicos são apresentados a seguir: 

~ 
I 

I 

• Aumento da receita 

'· • Transformar as unidades de atendimento ou clínicas em unidades 

de negócios 

• Comunicação interna. 

• Investimento em educação continuada. 

• 
• 
• 
• 

Desenvolvimento de trabalhos científicos . 

Padronização de condutas assistenciais . 

Diminuição da variabilidade dos processos . 

Promoção do desenvolvimento pessoal e profissional dos 

colaboradores. 

Cada departamento e unidade, a partir dos seu planejamento, é responsável pelo 

desdobramento dos objetivos e metas em planos de ação, o que envolve o 

trabalho conjunto de vários departamentos, exigindo uma forte integração 

interdepartamental. 

O quadro n°. 2, a seguir, relaciona os fatores críticos de sucesso e os requisitos 

das partes interessadas com os requisitos operacionais adequados e os 

indicadores para monitoramento. 
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Quadro n°. 2 : Fatores Críticos de Sucesso e Requisitos Operacionais 

FCS PARTES 
INTERESSADAS 

Atendimento I Clientes e Sociedade 
das 
necessidades 
e 
expectativas 
dos clientes 

Qualidade do I Colaboradores 
Atendimento Fornecedores 

Desempenho I Acionistas 
Financeiro 

REQUISITOS DAS PARTES I REQUISITO MONITORAÇAO 
INTERESSADAS OPERACIONAL 

- Programa Calor I Sistema referente 
Humano aos clientes 

- Particular = convênio 
-Tratamento com carinho 

- Bons Profissionais 
- Atendimento no J Sistema 

- Atendimento personalizado 
-Confiança referente 

horário - Honestidade 
- Relação custo-benefício 
- Ênfase em prevenção 

recursos aos 
de I humanos - Programa 

Reciclagem 
- Profissionais competentes 
- Reciclagem 

- Programa 
treinamento 

de I Sistema referente à 
produtividade 

- Facilidade de acesso - Palestras para leigos 
- Local das unidades 
- Estacionamento 
- Diminuir burocracia 
- Horário de 
atendimento 

e 1 - Reciclagem periódica - Programa de I Sistema referente 
- Profissionais competentes Reciclagem à Qualidade do 
- Qualidade da atenção - Estágios, congressos atendimento 
médica - Protocolos clínicos 
- Pouca variabilidade de - Programa de I Sistema 
processos clínicos treinamento aos 
- Satisfação dos - Pesquisas de clima humanos 

referente 
recursos 

colaboradores - Absenteísmo 
- Colaboradores diferenciados - Padronização do I Sistema referente 
- Qualidade dos fornecedores atendimento não - aos fornecedores 

médico 
- Seleção dos 
fornecedores 
- Informatização 

Melhora do resultado I - Aumento da Sistema referente 
operacional capacidade instalada 'as finanças 

- Aumento da 
capacidade ofertada Sistema referente à 
- Aumento do produtividade 
atendimento 
- Diminuir os custos 

Fonte: Relatório de candidatura ao Prêmio Nacional de Qualidade (1997) 

7 .1.13. Concorrência 

São considerados concorrentes todos os alergistas e dermatologistas que atuam 

na grande São Paulo. Para calcular o número de dermatologistas, a Alergoclínica 

tem se utilizado dos cadastros da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do 

Laboratório Rochê e para o de alergistas lançado mão dos indicadores médicos 

dos convênios, já que a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia não 
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disponibiliza cadastro específico. Também é feito um estudo dos dermatologistas 

e alergistas do bairro e da região em que estão localizadas as unidades clínicas, 

quanto a preços de consulta, procedimentos realizados e tempo de atendimento, 

ou seja, tempo que os pacientes demoram para conseguir agendar uma consulta. 

7.1.14. Principais processos de trabalho 

Os principais processos de trabalho encontram-se na Divisão de Atendimento ao 

Cliente e referem-se aos atendimentos médicos, fisioterapêuticos, administrativos 

e burocráticos prestados aos pacientes nas unidades clínicas. Isto inclui 

diagnóstico e tratamento clínico de doenças alérgicas, diagnóstico e tratamento 

clínico e cirúrgico de doenças dermatológicas, tratamento fisioterápico de doenças 

alérgicas e dermatológicas, procedimentos estéticos e desenvolvimento de 

atividades administrativas e burocráticas relacionadas com o atendimento ao 

paciente. Todos eles respondem a objetivos estratégicos, que por sua vez são 

desdobrados em projetos nas unidades clínicas ou UENs: 

Quadro n·4- Principais Processos de Trabalho 

Are a Campo de atuação e atividades 
Alergia Diagnóstico e tratamento clínico de doenças alérgicas 
Dermatologia Diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico de doenças 

dermatológicas 
Fisioterapia Tratamento e desenvolvimento de atividades educacionais para 
respiratória e pacientes portadores de alergias respiratórias. Fototerapia -
dermatológica Actinoterapia 
Estética Mesoterapia, Escleroterapia e Estética facial e corporal 
Enfermagem Apoio à atividades médicas e de fisioterapia 
Supervisão Coordenar os processos de trabalho das unidades; Orientar os 

pacientes em casos de dúvidas, reclamações e sugestões 
Recepção Desenvolvimento de atividades administrativas e burocráticas 

relacionadas com o atendimento ao paciente 

Fonte: Relatório de candidatura ao Prêmio Nacional de Qualidade ( 1997) 
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7.1.15. Estrutura 
Figura n"3- Organograma5 da Alergoclínica 

Divisão de 

Apoio 
Administrativo 

Fonte: Alergoclínica, 2000. 

Diretoria 

Divisão de 

Atendimento ao 
Cliente 

A estrutura considera três unidades (ou departamentos funcionais de trabalho) 

interrelacionadas e integradas: a Diretoria, a Divisão de Atendimento ao Cliente, 

que compreende os departamentos Clínico, de Fisioterapia e Atendimento, e a 

Divisão de Apoio Administrativo, a qual serve como suporte para a diretoria e as 

unidades clínicas. Desta última fazem parte os departamentos de Marketing, 

Suprimentos, Financeiro, Recursos Humanos, Planejamento e Relações 

Empresariais e Científico. 

Existem duas comissões: a de Ética Médica e a de Revisão de Prontuários que 

fazem parte da Divisão de Atendimento ao Cliente. 

A comissão de Ética Médica foi constituída na Alergoclínica atendendo a 

Resolução do Conselho Federal de Medicina de n· 1.215/85 que determina aos 

Conselhos Regionais de Medicina a criação das referidas Comissões nos 

estabelecimentos de saúde. Esta comissão é composta por três médicos efetivos 

e três médicos suplentes, membros do corpo clínico, eleitos em votação realizada 

a cada dois anos. Ela tem função opinativa e fiscalizadora sobre o exercício da 

5 Vide anexo 2 para organograma detalhado 

46 



medicina e, seus membros têm independência para opinar sobre assuntos 

pertinentes à sua atividade. 

Na Alergoclínica, toda queixa referente ao atendimento médico, desde que 

formalizada por escrito, é encaminhada à Comissão de Ética Médica. 

A Comissão de Revisão de Prontuário foi instituída por determinação da 

Resolução CREMESP 70/95. Seus membros também são escolhidos dentre os 

membros do corpo clínico em eleições realizadas a cada dois anos. Reúne-se 

mensalmente e conta com um membro de cada unidade clínica. Nessas reuniões 

são analisadas amostras de prontuários ( por médico e por unidade ), escolhidas 

aleatoriamente. Os dados coletados são repassados aos demais membros do 

corpo clínico em reuniões trimestrais, onde são enfatizados os principais achados 

e feitas sugestões para corrigir as não-conformidades. 

7 .1.15.1 Funcionamento da estrutura 

Existe um método de trabalho bastante definido, que acompanha os 

desdobramentos das estratégias e dos planos de ação. Este sistema de trabalho 

foi desenvolvido para garantir a implantação das UENs, por meio da 

conscientização de que o cliente é o principal agente de sobrevivência da 

empresa. Todas as mudanças na estrutura são decididas por todos, por meio de 

uma forte cultura de questionamento do que é o melhor para a empresa. "Todos 

podem mudar e provocar mudanças", segundo o Dr. Silveira. 

São realizadas quinzenalmente reuniões dos GAGs - Grupos de Auto Gestão, 

evolução dos CCQs. Na primeira reunião do mês, os GAGs se reúnem para 

discutir problemas internos. Na segunda, com a presença do Dr. Silveira, analisam 

assuntos como gastos , receita, lucro, resultado operacional, previsão de lucro, 

projeções, entre outros. Desta participam todos os colaboradores da unidade, o 
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gerente médico, a supervisara, a recepção, a enfermagem, a fisioterapeuta e a 

auxiliar de limpeza. É feita uma ata para registro e para conhecimento dos que 

não participaram. 

Todos os trabalhos são desenvolvidos por meio de parcerias entre os 

departamentos, formação de equipes multifuncionais e uso de um cronograma de 

reuniões apresentada no quadro abaixo. Cabe ressaltar que as reuniões ocorrem 

na periodicidade definida com os objetivos de acompanhamento, monitoramento 

de ações quer por meio da diretoria quer por meio de todos os colaboradores. 

Quadro n"3- Cronograma de Reuniões 

PERIODICIDADE PUBLICO FINALIDADE 
i 

Quinzenais Colaboradores das unidades - GAGs Acompanhamento dos planos da unidade e 

apresentação dos resultados mensais 
I 

Quinzenais Corpo clínico Reuniões científicas 

Mensais Gerentes de departamento e diretoria Acompanhamento do PE - projetos e PCs 

em andamento 

Mensais Corpo clínico da unidade e diretoria Troca de idéias - assuntos de interesse 

comum 

Bimensais Gerente de atendimento, supervisaras Acompanhamento do PE- projetos e PCs 

e diretoria em andamento 

Trimestrais Gerentes de Departamentos (todos) e Acompanhamento do PE - troca de idéias 

diretoria entre todos os participantes, correção de 

rumos, harmonização de conceitos. 

Semestrais Líderes Acompanhamento do PE - troca de idéias 

entre todos os participantes, correção de 

rumos, harmonização de conceitos. 

Anual Toda a empresa Congraçamento, energização e integração. 

Fonte: Rotina administrativa interna- Alergoclínica (2000). 

Cada departamento deve fazer seu PE, envolvendo todas as unidades clínicas, o 

qual é compilado pela diretoria e apresentado por meio de uma convenção anual a 

todos os colaboradores. 

A delegação de autoridade e responsabilidade está inserida no sistema de 

trabalho, e sua aplicação no dia a dia é feita por meio de estímulo ao aprendizado 
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de processos técnicos e comportamentais, com feed-back periódicos por meio dos 

líderes. 

Segundo o Dr. Silveira, o grau de autonomia dado às unidades depende da 

percepção que a diretoria tenha quanto ao sentido de equipe e resultados dos 

indicadores, colhidos por meio de pesquisas, como reclamações de pacientes e 

clima organizacional . 

Hoje as supervisaras das unidades clínicas resolvem 95% dos problemas do dia

a - dia da operação da unidade, inclusive os relacionados a reclamações de 

pacientes, e solicitam materiais e equipamentos dentro do valor autorizado pelo 

departamento financeiro. A medição de reclamações dos pacientes é uma maneira 

de aferir o grau de competência das supervisaras, complementado por meio da 

aplicação de avaliação de" desempenho. 

A comunicação entre os diferentes setores e áreas da clínica, bem como entre as 

unidades clínicas e feita por meio de uma rede de computadores interligados. 

Todos os comunicados são feitos via Intranet, da Unidade de Apoio Administrativo 

para supervisão das unidades clínicas que se encarrega da divulgação a seus 

colaboradores, a qual divulga de forma triada para as pessoas a quem interessa. 

Fazem parte dos comunicados: alteração de convênio, avisos de reuniões, atas, 

entradas e saídas de pessoas, cursos, convites, festas de final de ano, 

congressos, entre outros informes. Esta abordagem tem favorecido a 

uniformização e atualização das informações por toda a estrutura da empresa. 

O departamento científico reúne-se quinzenalmente, desde 1992, tendo por 

objetivo a constante atualização e aprendizado contínuo por parte dos 

profissionais médicos que atuam na clínica. Foi com esta preocupação que a 

diretoria da Alergoclínica envolveu grupos de profissionais para o desenvolvimento 
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e a implantação de protocolos clínicos das principais patologias atendidas pela 

instituição, ficando a preocupação com a produção científica em segundo plano. 

De maneira a motivar o médico a participar das reuniões do corpo clínico bem 

como de eventos de alergia, dermatologia e administrativos, criou-se o PAPM 

(Programa de Avaliação da Participação Médica ), que contabiliza pontos de 

participação do médico nos diferentes eventos científicos, tanto internos quanto 

externos. O método consiste em estabelecer uma pontuação para eventos das 

áreas citadas acima e a cada 6 meses é feita uma contagem dos pontos. De 

acordo com a pontuação obtida, os médicos recebem uma contribuição financeira 

vinculada à participação em eventos científicos do semestre seguinte. 
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8. AS UNIDADES CLÍNICAS- AS UENS 

Todas as unidades clínicas atendem às especialidades de dermatologia e alergia. 

Existem alguns serviços que são oferecidos dependendo da necessidade da 

clientela da unidade o que define a escolha do seu corpo- clínica. 

A qualidade do atendimento é controlada por pesquisas de satisfação do cliente, 

alergofone, pesquisa de satisfação dos clientes versus resultados clínicos obtidos, 

caixa de sugestões em cada uma das UENs e aderência aos protocolos clínicos. 

Está em estudo a criação de uma nova UEN como unidade administrativa, que 

funcione como um órgão de consultoria interna e externa. 

8.1. Definição para a Alergoclínica 

Na Alergoclínica o conceito de unidades estratégicas de negócio está relacionado 

com: 

• A responsabilidade sobre os resultados do negócio para aquela unidade 

específica. 

• Com a autonomia para gerenciar a unidade, em sintonia com os objetivos 

definidos no planejamento estratégico. 

• Com a autonomia para fazer contatos com a comunidade onde está inserida, 

com a finalidade de divulgar os serviços prestados e procurar novos nichos de 

mercado, específicos da região. 

Toda UEN tem um objetivo financeiro e de produtividade, um balanço, devendo 

administrar seu próprio caixa. A cada ano sofre uma avaliação de desempenho 

dos resultados obtidos. 

O mercado das UENs não é segmentado. O atendimento em todas elas é 

padronizado quanto a condutas de atendimento operacional e em determinados 
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itens assistenciais. Dessa maneira, existe a busca por uma padronização de 

condutas de atendimento e de operações. 

Quando a unidade cínica da Paulista passou por momentos de prejuízo, buscou

se encontrar soluções em conjunto com toda sua equipe, incluindo o corpo -

clínico. As sugestões encontradas foram implantadas, revertendo o quadro. Nessa 

ocasião, a busca de uma solução passou por várias etapas, descritas abaixo, 

muitas delas concomitantes: 

• Reconhecimento da situação da unidade. 

• Conscientização de que era necessário reverter a situação e que isso 

envolveria a participação de todos na unidade e de outros departamentos da 

Divisão de Apoio Administrativo. 

• Análise da opinião dos clientes a respeito da unidade, em particular quais os 

horários preferenciais de atendimento. 

• Remanejamento dos horários de atendimento dos colaboradores do apoio 

técnico - operacional da unidade, coincidindo como o remanejamento dos 

horários de atendimento médico. 

• Acompanhamento dos resultados obtidos em função das resoluções tomadas, 

nas reuniões dos GAGs. 

Os resultados desta ação também foram utilizados na unidade clínica de Santo 

André, pelo mesmo motivo. Neste caso a metodologia de solução de problema e a 

proposta de plano de ação foram as mesmas. No entanto, quando da implantação, 

a diretoria precisou interferir para que os médicos implantassem o programa. · 

Nas UENs, dentro do item autonomia, iniciou-se recentemente um processo de 

delegação que responsabilizou seus gerentes médicos e supervisores por : 

definição de mudanças, desde a estrutura física até rotinas e fluxos de 

atendimento; planejamento financeiro; definição de critérios para investimento em 

equipamentos; e, planejamento de produtividade. Este processo deu origem à 

elaboração de projetos padronizados segundo modelo de implantação e 
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implementação, sobre os quais a diretoria centraliza o processo de decisão 

financeira. A apresentação dos dados do balanço, há três anos atrás, por meio 

dos GAGs, foi um marco neste processo. 

Segundo Vieira, M. - Gerente de Recursos Humanos - as UENs percebem a 

necessidade de preparar os indivíduos para assumir cada vez mais 

responsabilidades, aumentando o grau de autonomia, preparando-os para 

conduzir suas unidades dentro de quatro ou cinco anos. Hoje as supervisaras de 

unidade têm autonomia para admitir e demitir, resolver conflitos, problemas com 

pacientes e lidar com médicos. Têm um caixa para uso da própria unidade, pré

fixado, para despesas eventuais. Atualmente, as unidades levantam as suas 

necessidades, de mudança física, aumento de quadro, etc., e decidem 

conjuntamente com a administração. A cor, as cadeiras do consultório, o 

uniforme, por exemplo, são padronizados, com o objetivo do cliente, ao entrar nas 

dependências, saber que é a Alergoclínica. Os fluxos de atendimento são 

diferentes em função do espaço físico, sendo decididos, também conjuntamente, 

entre a equipe da unidade e a Divisão de Apoio Administrativo. 

Os motivos pelos quais as unidades clínicas não serem conhecidas como 

unidades estratégicas de e negócio ( UEN ), segundo vários dos entrevistados, 

não diferem muito entre si. Para o Dr. Silveira, é porque percebeu-se que o nome 

UEN estimulava a competitividade negativa entre as unidades, gerando clima de 

rivalidade que acentuava as diferenças regionais ao invés de promover a 

integração e o conceito de empresa como um todo e para Vieira, M., é porque as 

unidades têm receio de concorrência interna. Lima, M.A. - Gerente de 

Atendimento ao Cliente- acredita que as unidades ainda são muito dependentes 

da diretoria para tomar suas decisões, principalmente aquelas que envolvem 

recursos financeiros e Redígolo,A. - Gerente de Planejamento e Relações 

Empresariais - pensa que as unidades de negócio não foram totalmente 

implantadas porque os médicos não conseguiram chegar a um consenso o que é 
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compartilhado pelo Dr. Kayano. Para ele, elas existem parcialmente porque falta 

mais engajamento e envolvimento do corpo clínico. 

A mudança de nome não interrompeu a continuidade da implantação das UENs, 

enquanto conceito. A responsabilidade sobre os resultados, a autonomia de 

gerenciamento e a autonomia mercadológica continuam sendo estimuladas por 

meio de ações e programas de treinamento que promovam a capacitação dos 

líderes, o trabalho interdepartamental e interunidades ( processos de trabalho 

horizontais ) e com o resgate do conceito de fazer parte de uma única empresa 

com várias unidades, todas perseguindo objetivos comuns, definidos no 

planejamento estratégico. 

8.2. Objetivos das UENs 

Os objetivos das unidades clínicas ou UENs, em relação as 07 unidades atuais, 

são os mesmos, por exemplo, qualidade e satisfação do cliente. Todas têm metas 

financeiras, objetivos, acompanhamento da direção e reuniões clínicas. O que 

muda são os resultados financeiros e de produção esperados. Dessa maneira, 

cada UEN tem seu objetivo de faturamento com metas financeiras, dentro do PE. 

Este é o objetivo formal do qual todos participam, desde a recepcionista até o 

médico. A administração tem meta de custos, e suas despesas são rateadas 

pelas unidades clínicas, tendo o número de salas como critério para o rateio. 

Algumas unidades têm objetivos específicos, como é o caso da unidade da 

Paulista que tem como meta aumentar o número de atendimentos em Estética. Já, 

a de Santo André, deve buscar parcerias com médicos da região. No entanto 

todas elas têm a mesma diretriz quanto a Missão, Visão e Valores, bem como a 

objetivos financeiros - gerenciados e controlados pela administração. 
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A decisão de abertura de novas unidades clínicas tem levado em consideração 

dados de população, de dermatologistas e alergistas do bairro e da região, meios 

de transporte, barreiras naturais e vias de acesso, carteira de clientes das 

operadoras de planos de saúde na região, entre outras. 

Hoje as unidades clínicas são dependentes da Administração para diretrizes, 

compra de material, departamento de pessoal, faturamento, pagamento médico e 

pagamento de contas, funcionários e fornecedores. Os estoques e as compras 

são central izadas na Administração. 
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9. ESTUDO DA CLINICA SEGUNDO O REFERENCIAL TEÓRICO ADOTADO 

A Alergoclínica apresenta nos conceitos de estrutura apresentados por 

Vasconcellos et ai., seu melhor enquadramento na chamada estrutura funcional 

por manter em seu organograma departamentos funcionais. Cabe ressaltar que 

encontra-se em transição para uma estrutura matricial o que a médio prazo, 

deverá ser traduzido em novo organograma, conforme mencionado pela direção 

da clínica. 

O estudo identificou que, desde a sua fundação, a clínica tem mantido a mesma 

forma de departamentalização de estrutura. Os anos 90 trouxeram um aumento 

quanto ao número de departamentos como resultado do crescimento quanto aos 

atendimentos realizados, levando-a a especializar-se por meio de departamentos 

específicos com o objetivo de garantir a qualidade da assistência, atualização 

científica e aplicação da técnica. Foram criados setores como o de recursos 

humanos e marketing, entre outros, por meio da incorporação de pessoas 

especializadas no desenvolvimento das áreas em seu quadro de pessoal. 

Dessa maneira, o grau de formalização da estrutura migrou do muito formal, 

encontrado no ano de 1973 para o intermediário a partir do ano de 1999, 

conforme a classificação de Vasconcellos et ai. Esta mudança aparece como 

resultado da necessidade de descentralização e autonomia da autoridade frente 

às estratégias adotadas como: administração participativa, foco no cliente -

paciente, desenvolvimento de pessoas e expansão, com a abertura de novas 

unidades clínicas ( de três em 1986, para sete em 1999, projetando 12 unidades 

até o ano 2004). 

O tipo de gestão escolhido nos últimos dez anos pela empresa é mais para o 

consensual do que para o autoritário, que reconhece o papel central dos 
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profissionais e que , ao mesmo tempo, tem mecanismos para evitar os efeitos não 

desejados da prática profissional e do corporativismo, tendo se mostrado bastante 

adequado para uma organização de saúde, embora não seja comum ser 

encontrado no ambiente das instituições que prestam serviços de saúde. 

F ator benéfico para o bom aproveitamento de seus recursos, tem sido o fato de a 

clínica estudada ter adotado, desde os anos 90, um processo formal de 

planejamento estratégico, com diversas ferramentas de controle, como pode ser 

observado na apresentação dos resultados das entrevistas nessa dissertação. Os 

dados apresentados demonstram um conjunto de políticas e decisões - chave 

adotadas pela direção e pelas Divisões de Apoio Administrativo e de Atendimento 

ao Cliente, e que exercem impactos importantes sobre seu desempenho 

financeiro, como proposto por Buzzell e Gale ( 1991 ); satisfazem a seus 

stakeholders a médio e longo prazos; buscam garantir a satisfação do usuário; 

consideram o elemento exterior que é o cliente ou seu publico alvo, ou, de 

maneira mais ampla, o mercado alvo, como sugerido por Burmester e Richard 

(1995). 

As unidades clínicas, identificadas pela Alergoclínica como unidades estratégicas 

de negócios, não estão totalmente implantadas. Este fato deve-se à forma gradual 

de transição escolhida pela clínica. A estrutura por UENs já foi definida como 

adequada à consecução de seu objetivos estratégicos no ano de 1990. Percebe

se que hoje ainda não têm um mercado claro que as diferencie uma das outras - o 

público e mercado - alvos são comuns a todas às sete unidades; não apresentam 

uma estratégia própria e um conjunto explicitado de concorrentes e a 

responsabilização pelos resultados por parte de quem as administra, como 

definido por Abell ( 1991) o que as identificaria, segundo o referencial adotado pelo 

presente trabalho, como uma estrutura totalmente implantada. 
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O estudo de caso demonstra que a Alergoclínica ainda não tem nitidamente 

delineadas as ações necessária para a implantação de um modelo de estrutura 

por unidades estratégicas de negócio, como: estrutura da organização composta 

de centros de atividades com base em grupos de pacientes com necessidades 

semelhante, ou seja, uma população-alvo homogênea; rotinas de trabalho que 

existam em função das necessidades de grupos de pacientes; flexibilidade para 

mudar, de tal forma que possam prestar serviços de alta qualidade a um custo 

baixo; e, existência de recursos e capacitação para resolver seus problemas e 

atingir os objetivos assistenciais de sua população-alvo, como apregoado por Nero 

( 1994 ). Porém, cabe ressalvar que, embora o conceito esteja em processo de 

maturação e discussão por todos os membros chave da clínica têm clara a meta 

de que deverão estar trabalhando por meio de estrutura por UEN a médio prazo. 

Não existe uma data fixada em função do entendimento de que a mudança de 

estrutura é decorrente de um processo de aprendizado. 

Pode-se notar que todas as estratégias e processos refletem um potencial para 

orientar a estrutura para UEN- as áreas de alergia e dermatologia estão bastante 

definidas na Divisão de Atendimento ao Cliente, a Divisão de Apoio Administrativo 

tem clara que é suporte para que as unidades clínicas venham a atingir seus 

resultados. Todos os médicos estão sendo preparados para que tenham sua 

atividade desenvolvida a partir de uma visão de processos de trabalho integrados 

e não somente de prática médica- como é comum encontrar-se na área. 
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Quadro n·s- Referencial de comparação: conceitos x resultados 

Estrutura 
Funcionamento 

Estratégia 

Processo 

UENs 

Anterior a 1990 Posterior a 1990 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

Funcional piramidal 
Gestão centralizadora 
Política de Recursos 
Humanos paternalista 
Enfoque na correção 
de erros 

• Funcional participativa 
• Gestão baseada nos Critérios de Excelência 

do Prêmio Nacional da Qualidade 

Qualidade centrada na 1• 
habilidade técnica do • 
médico 

Uso de Planejamento Estratégico 
Foco no cliente; Administração participativa; 
Qualidade no atendimento; Desempenho 
financeiro; Promoção e prevenção de 
doenças; Abertura de clínicas até o ano 
2004; Ganhar o PNQ ( Prêmio Nacional de 
Qualidade ); e, Desenvolvimento das 
pessoas. 

Pouca ênfase em 
processos 

• 

• 
• 
• 
• 

Fatores Críticos de Sucesso : Satisfação do 
cliente; Qualidade do atendimento; 
Desempenho financeiro e Satisfação dos 
Colaboradores. 
Alergia 
Dermatologia 
Fisioterapia respiratória e dermatológica 
Estética 

• Enfermagem 
• Supervisão 
• Recepção 
• ONDE: 
• são centralizados : protocolos clínicos, 

manual de normas e procedimentos, 
controle de estoque e treinamento;. 

• São descentralizados : atendimento aos 
pacientes da Unidade, que obedecem a 
norma e procedimentos ( entrevistas,1999 ). 

Unidades Clinicas 
• Atendimento padronizado. 
• Objetivo financeiro e de produtividade 

individualizados. 
• Responsabilidade por resultados financeiros 

e de produção. 
• Autonomia e responsabilidade administrativa 

operacional. 
• Sem segmentação de mercado. 
• Sem tratamento diferenciado por grupos de 

cliente. 
• Responsabilidade operacional de uma 

supervisara e um gerente médico. 
• Fluxos de atendimento diferindo em função 

do espaço físico. 
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10- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde quando foi fundada em 1973, a Alergoclínica tinha como objetivo 

transformar-se em uma clínica de médio porte, que pudesse atender ao maior 

número possível de pacientes em várias regiões espalhadas pela grande São 

Paulo. Já, nesta época, pensava em encontrar uma maneira de conduzir cada 

uma de suas unidades para uma maior autonomia administrativa, cuidando de 

todos os aspectos necessários à consecução de seus objetivos, sendo 

responsável por sua sobrevivência financeira, com limites pré-definidos para todas 

ás suas áreas de atuação por meio da alta direção. 

Pode-se dizer que até o ano de 1989 sua administração não era muito diferente da 

praticada por meio das organizações prestadoras serviços em saúde. A mudança 

de orientação começou a emergir no início dos anos 90 por meio da introdução 

dos conceitos de qualidade, conceitos estes que têm orientado até hoje a 

administração da Alergoclínica. A alta administração representada pelos atuais 

diretores, tem incutido um ritmo constante de mudança, sem alterações bruscas, 

buscando sempre que possível envolver a todos os colaboradores da clínica, 

considerando a opinião de todas as partes nos processos decisórios. Esta forma 

de envolvimento permanece até hoje de forma homogênea em todas as suas 

unidades clínicas ou unidades de negócio e na administração. Pode-se observar 

durante o estudo que a clínica adota na prática um padrão de gestão 

descentralizado e bastante participativo. Observou-se a existência de uma 

hierarquia de autoridade informal, com níveis de autonomia e delegação de poder 

que pressupõe responsabilidade e criatividade pró-ativas, favorecendo 

flexibilidade tanto no nível de pessoas quanto de departamentos. 

Foi a busca por atender da melhor maneira possível a seus pacientes que levou a 

Alergoclínica a rever a maneira como seus processos estavam descritos, 

redesenhando-os tendo por base as necessidades destes. Foi também com esta 
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visão que se voltou para seu mercado e público alvos como direcionadores 

administrativos e assistenciais, o que a tem levado a se antecipar quanto às 

mudanças que vêm ocorrendo no mercado de prestação de serviços de saúde. 

Ficou claro durante o estudo que a missão da Alergoclínica, bem como seus 

valores, a tem levado a realizar o sonho de seu fundador por meio do modelo 

adotado promovendo uma mudança em sua estrutura de maneira gradual 

favorecendo a transição de uma estrutura funcional para uma matricial, 

considerando sua cultura. Dessa maneira, a transição para uma nova estrutura 

tem sido paulatina. É sabido por todos os seus colaboradores que a implantação 

final da estrutura não esta finalizada. A maioria dos entrevistados concorda que 

falta explicitação e esclarecimento dos aspectos referentes à referida transição em 

todos os níveis hierárquicos por meio de uma linguagem que venha a uniformizar 

as bases nas quais a clínica vem atuando no mercado no que se refere à suas 

estratégias, estrutura e processos. 

O momento atual é o de trabalhar para que haja uma maior cooperação dos 

esforços de todos os funcionários por meio da apresentação dos resultados 

individuais de cada uma das unidades clínicas e globais da Alergoclínica como um 

todo nas reuniões quinzenais, conhecidas como GAGs. A área de recursos 

humanos vem aplicando treinamentos para a liderança buscando mudanças 

comportamentais que promovam um estilo mais participativo favorecendo o 

envolvimento de todos os subordinados em seus processos de decisão e melhoria 

das Unidades Clínicas. 

A idéia de se trabalhar por meio de unidades autônomas teve sua origem há 27 

anos atrás. Obviamente não estava claro como isto poderia se tornar realidade, 

mas tem sido a perseverança e a firmeza de propósito da liderança que têm 

tornado esta idéia realidade. Chama a atenção a congruência de idéias e valores 

entre seus diretores, favorecendo uma estilo de liderança claro, homogêneo, de 

respeito e confiança mútuos. O ano de 1990 traduz o planejamento estratégico da 
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Alergoclínica, marcando de maneira formal a migração para uma estrutura 

autônoma que favorecesse a responsabilidade de todos por sua sobrevivência. 

O foco no cliente e mercado é o ponto principal da maneira como tem se 

organizado, fazendo com que suas unidades clínicas promovam o conhecimento 

do perfil epidemiológico dos pacientes a que atendem, procurando solucionar da 

melhor maneira possível suas necessidades. Esta forma de organização, um dos 

aspectos que configura uma estrutura por unidades de negócio, pode ser 

percebida por meio de algumas ações como pesquisas de opinião quanto ao 

atendimento das expectativas e necessidades psíquicas e físicas da população 

atendida; integração e cooperação de propósitos entre as diferentes áreas 

administrativas; clima de respeito e consideração a seus colaboradores e 

pacientes, incluindo acompanhantes; clareza quanto aos processos e estratégias 

a serem implementadas; conhecimento de todos os colaboradores, independente 

do nível hierárquico, dos objetivos a serem atingidos e meios a serem utilizados; 

seriedade com a atualização e aplicação do conhecimento médico quando da 

prática da medicina por meio de reuniões científicas; estudos de casos atendidos 

e participação em cursos e congressos por parte de todo o corpo clínico; entre 

outras. 

As entrevistas realizadas e as observações feitas durante a realização do estudo 

de caso deixaram claro o momento de transição de estrutura da Alergoclínica. 

Embora a clínica trabalhe com 7 unidades clínicas espalhadas pela grande São 

Paulo, a autonomia necessária para que estas se tornem unidades de negó.cin,. ou 

seja, unidades totalmente responsáveis por seus resultados, incluindo desde 

aqueles relativos ao tratamento e reabilitação de seus pacientes até os 

financeiros, ainda não lhes foi dada. É percepção de todos os entrevistados, sem 

exceção, de que ainda não estão preparados para tal. O que foi constatado 

durante as entrevistas é que não existe uma data definida para que esta situação 

ocorra, talvez porque não é do estilo da alta direção impor e cobrar tempos e 
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mudanças comportamentais, desconsiderando o tempo das pessoas que 

trabalham na Alergoclínica., consequentemente, o tempo da própria Alergoclínica 

enquanto empresa de pessoas para pessoas o que pode ser observado na 

prática. 

Cabe destacar durante o estudo que os principais processos e estratégias estão 

claramente definidos, todos os entrevistados os conhecem, não existindo 

percepções equivocadas quanto ao entendimento que têm sobre os mesmos ou 

mesmo quanto ao porquê as atuais estratégias foram escolhidas. Todos 

compartilham que as mudanças que vêm ocorrendo no mercado de prestação de 

serviços de saúde vêm exigindo dos prestadoras de serviços manutenção e 

aprimoramento da qualidade a preços cada vez menores, porém acreditam não 

terem sido estas as mudanças que inicialmente provocaram a modernização da 

administração da Alergoclínica e sim a visão do Dr. Kayano e os conhecimentos 

administrativos do Dr. Silveira. Neste contexto, a discussão sobre a estrutura por 

unidades de negócio ou unidades clínicas tem sido pauta das reuniões das 

lideranças onde a busca por um entendimento comum tem sido almejada. 

Cabe a discussão: as unidades clínicas devem ter como foco o aprimoramento de 

seus processos no atendimento a sua população alvo, atendida por região, nas 

especialidades de alergia e dermatologia assistindo, desta forma, as necessidades 

desta população total como foco principal das 7 unidades ou a necessidade da 

população de pacientes de alergia e dermatologia, separadamente, como os dois 

segmentos principais de atuação da Alergoclínica, onde as unidades de negócio 

seriam definidas a partir destas necessidades específicas e, portanto, 2 unidades. 

Para a alta direção é claro que se faz necessária e urgente tal definição de 

maneira a dar prosseguimento ao processo de delegação de autoridade, com 

conseqüente autonomia aos supervisores e gerentes médicos, seja concluído 

como planejado por meio do planejamento estratégico desde o ano de 1997. 

Incluí-se nesta observação, o fato reconhecido de que falta à clínica, redesenhar 

63 



. -- ----- ---

sua estrutura atual de maneira a espelhar as estratégias e processos já adotados 

o que facilitará sua migração para o uso de uma estrutura que deverá sedimentar 

uma estrutura por unidades de negócio (UEN). 

No geral, não existe junto aos entrevistados um consenso quanto ao motivo pelo 

qual a empresa ainda não está estruturada por UEN. Alguns acreditam que tal fato 

se deve ao despreparo das lideranças, outros, a uma competição entre as 

unidades clínicas percebida há dois anos atrás. O estudo de caso demonstra que 

as percepções podem estar equivocadas. Parece existir mais um uso inadequado 

de conceitos do que falta de preparo para o ato formal das pessoas assumirem a 

responsabilidade por trabalharem por meio de uma estrutura organizada por 

unidades estratégicas de negócio, acrescido, como já mencionado, do redesenho 

da estrutura que espelhe o momento atual e futuro da clínica, promovendo seu 

ajuste às estratégias e processos já definidos, tornando claras s linhas de trabalho 

preconizadas no plano estratégico. 

Da implantação final desta estrutura deveremos ter as unidades clínicas com a ter 

maior presença e participação ativas em nos processos decisórios da 

Alergoclínica já que são elas que prestam assistência direta aos pacientes, 

fazendo com que conheçam suas necessidades lhes conferindo melhores 

condições de opinar sobre a aplicação dos recursos administrativos, científicos e 

financeiros, de maneira realista, ou seja, mais ajustada à realidade dos fatos e 

acontecimentos. 

O estudo de caso apresentado abordou aspectos determinantes que levaram à 

mudança de estrutura de uma clínica de médio porte com especial atenção para 

estrutura por unidades estratégicas de negócio (UEN). O método utilizado não 

permite generalizar afirmativas, ou formular conclusões para o ambiente da saúde 

ou mesmo afirmar que tal abordagem traga resultados positivos como tem trazido 

para a clínica estudada, pois esta possui uma gestão bastante diferenciada, se se 
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tomar o mercado de saúde como referencial, onde com certeza outros aspectos 

têm contribuído para seu sucesso - aspectos esses que não fizeram parte do 

levantamento deste estudo. 

Apesar desta limitação, este trabalho vem a contribuir com o conhecimento e 

compreensão da maneira como estratégias, processos e estrutura foram definidos 

e desenvolvidos, apresentados por meio da descrição evolutiva da gestão da 

clínica participante, servindo de referência a outras instituições que venham 

percebendo a necessidade de pensar mudanças que as mantenham na busca por 

melhores práticas de assistência a saúde com qualidade e preços competitivos ao 

mercado no qual estão inseridas. 

O presente trabalho deixa algumas áreas como sugestão para estudos futuros as 

quais poderão vir a acrescentar e esclarecer pontos que não puderam ser 

aprofundados, por meio de estudos comparativos, devido à carência de pesquisas 

de instituições do setor como: a estrutura por UEN é adequada para a melhoria 

efetiva dos serviços aos seus pacientes quanto à efetividade do tratamento, 

contribuindo para um melhor desempenho global dos serviços ( produção, 

qualidade, prevenção, tratamento e reabilitação, etc.). Dessa forma deixa clara a 

necessidade de uma quantidade maior de estudos voltados ao entendimento da 

administração adotada por prestadores de serviços de saúde no atendimento a 

seus pacientes. A literatura a respeito é bastante escassa e os estudos 

acadêmicos também. 
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ANEXO 1: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. Qual é o negócio da empresa? 

2. Qual é o escopo da organização (Missão, Visão, Valores e Princípios)? 

3. Quais são os objetivos da empresa (onde quer estar)? 

4. Quais são as estratégias empresariais adotadas para atingir esses objetivos? 

5. Qual é a estrutura organizacional adotada pela empresa? 

6. Quais são os principais processos mantidos na empresa? 

7. Por que a estrutura atual foi escolhida para esta empresa? 

8. Por que a estratégia citada foi adotada pela empresa? 

9. Como é feito o acompanhamento das ações da concorrência? A empresa sabe 

avaliar o número de concorrentes, assim como seus perfis? 

1 O. Qual é seu mercado-alvo de atuação? 

11 . Quais são as estratégias específicas em relação ao cliente? Todos os clientes 

são tratados igualmente? Há algum tipo de segmentação? Quais são os 

principais clientes? 

12. Há delegação de autoridade? Como é feita? 

13. Há algum tipo de controle de qualidade dos serviços prestados? Se sim, como 

é feito? 

14. O que as pessoas-chave entendem por unidade de negócio? 

15. Como ocorreu a transição da estrutura anterior para a de UENs, conforme 

definição dada pela empresa? 
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ANEX02: ORGANOGRAMA 

1·:·::s~!:: 1 1 1.::• ;:1 
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ABSTRACT 

Case Study on strategic business units, which took place in a medium-sizeclinic, 

located in São Paulo, Brazil, as a result of the development of the way the 

organization responds to the changes in the health segment of the economy, with 

special emphasis on the management aspects related to the structure chosen. 

A description of various aspects are presented: structure, processes and strategies 

used to guide the clinic into adopting such model of structuringand thus, reaching 

their strategic objectives. 

Descriptors: strategic business units, structure, processes and strategies. 
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