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RESUMO 

Este estudo trata da gestão hospitalar privada. Uma de suas bases é a necessidade de 

integração da alta gerência. Aponta diversas dimensões reveladoras, como: relação 

intraorganizacional; o desempenho institucional e o compartilhamento do conhecimento. 

Caracteriza a "profissionalização gerencial". 

A pesquisa é caracterizada estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de entrevistas; 

observações participantes; e buscando informações através de pesquisas telematizadas e 

bibliográficas. 

O material teórico foi condensado, os dados foram coletados e analisados. Os resultados 

evidenciam a necessidade de uma relação intraorganizacional integrada da alta gerência, 

objetivando a construção do processo decisório. 



ABSTRACT 

This study deals with private hospitaIs management. One of its basis is the need of high 

management integration in the construction of the decision making processo It points several 

revealing dimensions such as: the interorganization relation, the institutional performance and 

the knowledge sharing. It characterizes the "management professionalization". 

The research is characterized as a case study. The data were collected by means of 

interviews, participative observation and the search of information through telematized and 

bibliographical research. 

The theoretical material was condensed, the data were collected and analysed. The results 

make evident the need of a high management integrated interorganization relation aiming the 

construction ofthe decision making processo 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 

As organizações de saúde, como de resto todas as organizações, necessitam para 

sobreviver, desenvolver-se e consolidar-se com pessoal; recursos financeiros e materiais; 

capacidade tecnológica; estrutura ágil o suficiente para adequar-se às mudanças; e capacidade 

gerencial. 

A gerência das organizações, inclusive as da área de saúde, é exercida por pessoas 

que desenvolvem seu trabalho realizando ações, desempenhando papéis, responsabilizando-se 

por funções. Por isso, elege-se o tema pautado na integração dos maiores envolvidos no 

processo decisório, visando colaborar com o trabalho dos gerentes hospitalares e com o 

aprimoramento profissional. 

A eleição do tema não significa menosprezar a importância e o grau de determinação 

dos aspectos estruturais. Tampouco há a presunção que saúde se torne prioritária através do 

desenvolvimento de seus gerentes. No entanto, coloca-se esse estudo como forma de 

contribuir na consolidação do processo decisório. 

1.2 - OBJETIVOS 

1.2.1. Geral: 

Este estudo teve como objetivo geral identificar a importância da integração da 

alta gerência, na construção do processo decisório, de uma gestão hospitalar privada. 
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1.2.2. Específicos: 

- analisar a interdisciplinaridade numa visão interfuncional; 

- traçar um paralelismo entre a tomada de decisão humana e a tomada de decisão 

organizacional; 

- consolidar a formação do administrador hospitalar, assegurando o 

desenvolvimento empresarial. 

Para o alcance destes objetivos, o presente estudo foi dividido em cinco capítulos. 

No pnmelro capítulo, além da contextualização, encontra-se a definição dos 

objetivos, bem como a apresentação da relevância do estudo. 

No segundo capítulo, são abordados os fundamentos teórico-empíricos referentes à 

caracterização do ambiente hospitalar, a concepção humana e organizacional, e a abordagem 

interdisciplinar. É também apresentado o processo decisório e a consolidação da formação do 

administrador. 

o terceiro capítulo refere-se à metodologia de pesquisa utilizada. Apresentam-se o 

tipo de pesquisa, o universo e a amostra, a seleção dos sujeitos, a coleta de dados, o 

tratamento dos dados e ,finalmente, as limitações do estudo. 

No quarto capítulo, é apresentada a análise e interpretação dos dados, procurando 

evidenciar a importância de um processo decisório coeso através do desenvolvimento do 

fluxo do processo da gestão. 
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No quinto e último capítulo são apresentadas as considerações finais. 

1.3 - RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Esta proposta do trabalho justifica-se pela necessidade de os hospitais se manterem 

num mercado altamente competitivo, alertando para a importância da "profissionalização 

gerencial", acreditando que capacidade gerencial é a base do desenvolvimento empresarial. 

Dentro deste contexto, evidencia-se a necessidade de que o administrador hospitalar 

não deve ser visto apenas como instrumento racionalizador, sob pena de não se utilizar o seu 

potencial transformador. 

Ressalta, a necessidade de uma boa integração entre os profissionais envolvidos na 

construção do processo decisório para a formação da cultura gerencial. 

Considera-se, também, a capacidade de decidir envolvendo uma rede de 

conhecimentos e atingindo toda a esfera organizacional. Portanto, espera-se que a gestão 

hospitalar privada evolua para um enfoque desenvolvimentista, adotando estratégias de 

vanguarda, através da implementação de formas de gerência propulsora de novas idéias, 

talentos e inovações. 
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2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-EMPÍRICA 

2.1- O AMBIENTE HOSPITALAR 

Uma organização não é, apenas, um conjunto de órgãos ou um sistema de 

atribuições. Trata-se de um ser estruturado e dinâmico. E o dinamismo que anima as relações 

entre os órgãos se revela pela coordenação. Ela é que ordena o equilíbrio funcional das 

diversas unidades para que operem de maneira harmônica, com vistas à consecução das metas 

ou dos objetivos finalísticos da organização. 

Entre as diversas organizações cuja presença caracteriza a sociedade moderna, uma 

se destaca pela complexidade das tarefas que a comunidade lhe impôs - o hospital. O hospital 

é uma organização que agrupa uma equipe de profissionais médicos e paramédicos altamente 

qualificada, e incorpora o avanço constante dos conhecimentos, das aptidões, das tecnologias 

da medicina e dos aspectos finais destas tecnologias representados pelas instalações e 

equipamentos. Suas fronteiras avançam constantemente tornando-o o centro institucional de 

uma comunidade com relação à saúde. 

De acordo com Gonçalves (1989: 33), 

"... as principais características que distinguem o hospital das demais organizações, são as 

seguintes: 

o principal objetivo de um hospital é a prestação de serviços - cuidados e tratamento -

para pacientes individuais; 
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o hospital é extremamente dependente da comunidade em que está inserido e busca 

responder à mesma de forma muito integrada com as necessidades e demandas de seus 

clientes; 

as demandas da maior parte do seu trabalho são de natureza emergencial e não adiáveis, 

colocando uma grande carga de responsabilidades tanto profissionais quanto morais 

perante os seus membros; 

a natureza e o volume do trabalho, variável e diverso, é sujeito a relativamente pouca 

padronização; 

os principais trabalhadores no hospital - médicos e enfermeiras - são profissionais com 

nível de terceiro grau; 

o administrador tem muito menos autoridade, poder e influência que em outras 

organizações, notadamente devido à existência de várias cadeias de comando; 

o hospital é uma organização quase-formal e quase- burocrática, dependendo 

enormemente dos trabalhos baseados em hierarquias convencionais, e sobre rígidas 

regras, procedimentos e regulamentos impessoais; 

os hospitais apresentam uma grande preocupação com eficiência e previsibilidade de 

performance entre seus membros. " 

Segundo Rakich & Darr (1983:25), "".esta complexidade organizacional tem gerado 

diversos arranjos institucionais que têm sido tomados por alguns autores como protótipos e 

modelos para todas as demais organizações, como por exemplo, o de equipes-tarefa 

compostas por profissionais de diversas categorias, e que são coisas muito comuns nos 

hospitais. " 



10 

Neuhauser (1992) cita que em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em vários 

hospitais, foi detectado que existem diferenças substanciais nas estruturas organizacionais em 

termos de formalização, orientação para tarefas e orientação para o tempo, entre médicos, 

enfermeiros, técnicos de apoio, e administradores hospitalares. Tais diferenças estão 

fortemente relacionadas aos centros de poder existentes no hospital, que normalmente são de 

diferentes tipos, a saber: a alta administração, o conselho dos proprietários, os médicos; e os 

demais profissionais, com destaque para os enfermeiros. 

Esta situação faz com que exista um delicado balanço de forças, bem como 

possibilita a existência de mais de uma linha única de autoridade na organização hospitalar, 

fazendo com que normalmente essa autoridade acabe sendo compartilhada por médicos, 

administradores e os proprietários da instituição; comprometendo o processo decisório. 

2.1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A visão tradicional das organizações hospitalares, objetivando uma estrutura voltada 

para suas atividades específicas, já está superada pelos novos estilos de gestão. A integração 

crescente e a atuação dos integrantes da organização influenciam de maneira positiva nos 

resultados do desempenho da instituição. 

O comportamento dos funcionários do hospital passa a ser identificado sob a ótica 

humanística, superando a visão tecnicista, cujos papéis a serem desempenhados eram 

limitados e determinados. Sentimentos, colaboração, assim como hostilidades e competição, 

constituem-se regras de convivência, e considerados aspectos importantes para o alcance das 

metas da organização hospitalar. 
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Num cenário de contínuas mudanças das exigências da clientela, dos processos 

disponíveis e dos resultados a serem alcançados, a estrutura funcional, de características 

fortemente hierarquizadas e verticalizadas, mostra-se insatisfatória, principalmente em relação 

à expectativa de cooperação entre diversos segmentos do complexo hospitalar. 

A departamentalização exagerada do hospital resulta na fragmentação de tarefas -

com elevados níveis de especialização, gerando um ambiente em que a responsabilidade pela 

qualidade do serviço e pelo padrão do desempenho institucional sejam diluídos. 

As instituições hospitalares, em sua malOfla, possuem um processo hierárquico 

bastante centralizador. Isto enfatiza outra face da estrutura ineficiente que é o excesso de 

burocracia, não no sentido weberiano, de racionalização dos procedimentos, mas de controles 

exagerados e limitantes da iniciativa e da agilidade administrativa. 

A análise feita nos organogramas habitualmente vigentes nas estruturas hospitalares 

leva a propor uma reconstrução administrativa e determina novas formas de ação e gestão na 

área de saúde. Deve-se visualizar mecanismos de equilíbrio que possam favorecer o processo 

de tomada de decisão. 

Devido à necessidade de regularidade estrutural para enfrentar incertezas externas e a 

instituição de sistemas de informação mais acessível para aprimorar as comunicações 

internas, Motta (1999:122) aborda um novo modelo organizacional baseado na flexibilização 

estrutural, "trata-se de um modelo de organização descentralizada, com unidades autônomas 

que refletem, a princípio, o todo organizacional. São projetadas com base em equipes, com 
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menos hierarquia, com responsabilidade compartilhada e um equilíbrio de poder dinâmico, 

construído no próprio processo de decisão." 

No entanto, os médicos têm dificuldade em repartir seu poder, em aceitar normas de 

disciplina coletiva, em ouvir sugestões ou recomendações. A perspectiva do dirigente como 

líder tem sido um dos fatores em destaque para alcançar a eficácia na gerência. Vale ressaltar 

que o dirigente, apesar de exercer a função gerencial, pode não se tomar um líder. "O líder 

cria nos liderados a sensação de espaço próprio, onde eles podem desenvolver sua criatividade 

e se auto-realizar na execução de suas tarefas. "(Motta, 1999 :211) 

A busca da flexibilidade como forma participativa de vivência institucional é a meta 

procurada, mas esbarra em dificuldades impostas pela concepção rígida de estrutura na qual 

prevalece a centralização de poder. 

O médico-empresário comanda uma estrutura de poder com predominância garantida 

de seus interesses no processo decisório, ocasionando conflitos, uma vez que a tomada de 

decisão toma-se fragmentada e descontínua. Portanto, recomenda-se um organograma onde 

resida uma intersecção das estruturas horizontais com as da dimensão vertical, priorizando o 

processo de gestão como um todo. 

A formação da cultura gerencial satisfatória presume-se que surja a partir de uma 

estrutura empresarial participativa por meio da qual impere a decisão consensual. "A 

integridade fornece os padrões de ação baseados nos fatos, nas possibilidades reais das 

pessoas e da organização, nos valores sociais prevalentes, garantindo que as decisões cruciais 
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de estabelecer prioridades e concentrar recursos venham a obter o apoio e o comprometimento 

dos públicos interno e externo." (Motta, 1999:221) 

o hospital é um sistema aberto que sofre não só as influências internas, mas também, 

as externas. No macro-ambiente representado pelo seu ambiente externo encontram-se as 

organizações que regulam o sistema, tais como: as empresas de medicina de grupo; as 

seguradoras; as cooperativas; as associações; os sindicatos; os concorrentes; os fornecedores 

e, fundamentalmente, a própria situação econômica nacional que impõe normas e gera 

situações coercitivas a todos os integrantes do setor. 

Com toda a certeza, os momentos turbulentos e reativos levam a uma incerteza 

competitiva e fazem que o ambiente organizacional hospitalar sofra sensivelmente as 

influências das organizações externas. 

Do outro lado, encontra-se o ambiente interno da organização com seus conflitos 

próprios, suas dificuldades, seus acertos e suas imperfeições. 

Atualmente só se aceita a Administração como uma atividade grupal, participativa, 

onde os integrantes do processo dinâmico, com vistas a uma interação permanente, envidam 

todos os esforços em busca da máxima eficiência. 
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2.2- - CONCEPÇÃO HUMANA E ORGANIZACIONAL 

Na teoria administrativa o estruturalismo apresenta-se como uma síntese da Escola 

de Administração Científica e da Escola de Relações Humanas. Entretanto, rompe com 

alguns dos conceitos básicos dessas Escolas. A abordagem estruturalista coloca o caráter 

manipulador do entendimento da participação nas decisões proposto pela Escola de Relações 

Humanas, onde vê uma ilusão de participação e poder. 

A relação aos conflitos foi outra contribuição dos estruturalistas. A Escola Clássica 

entendia existir uma harmonia natural entre os interesses da organização e o dos indivíduos. 

Para a Escola de Relações Humanas essa harmonia era possível de ser construída através da 

satisfação das necessidades dos indivíduos e do desenvolvimento de sentimento positivo em 

relação à organização. Sendo assim, o conflito, quando manifestado, era entendido como 

aberrante. Segundo Prestes Motta (1986), para os estruturalistas, o conflito entre grupos é um 

processo social fundamental. É o conflito, o grande elemento propulsor do desenvolvimento, 

embora, isso nem sempre ocorra. Apesar do entendimento de que nem todos os conflitos são 

desejáveis, os mesmos são aceitos como inerentes às relações. 

Etzioni afirma que as tensões inevitáveis podem ser reduzidas mas não eliminadas, 

existem entre as necessidades da organização e as necessidades de seu pessoal, a 

racionalidade e a irracionalidade; a disciplina e a autonomia; as relações formais e informais; 

os níveis hierárquicos e unidades administrativas. 

Em síntese, os estruturalistas vêem a organização como um sistema socialmente 

construído. Esse sistema busca a sobrevivência através do equilíbrio entre as satisfações 
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(função) e insatisfações (disfunção) das necessidades das suas partes constitutivas. Isto se dá 

através de um processo de contínua adaptação num ambiente em constante mudança. 

Um outro conjunto de idéias também encontrado dentro dessas abordagens teóricas 

é o chamado Modelo de Homem ou Natureza Humana que expressa, explícita ou 

implicitamente, as concepções sobre o que move o homem na sociedade e nas organizações, 

qual a sua relação com o trabalho e com os outros homens. 

Sendo assim, através da análise das teorias administrativas, buscamos interpretar o 

universo organizacional como sendo um dos campos em que se pode observar e estudar as 

concepções de natureza humana. Não se pode afirmar, no entanto, que olhando nessa direção, 

o entendimento do homem está incluído num sistema social que são as organizações. Esse 

sistema social sofreu e sofre influências das visões de mundo e homem existentes na 

sociedade. 

Explorando o paralelismo entre a tomada de decisão humana e a tomada de decisão 

organizacional, Simon (1947) argumenta que as organizações nunca podem ser perfeitamente 

racionais, porque seus membros têm habilidades limitadas no processamento das informações. 

Morgan (1986), contrapondo-se à visão clássica, coloca que o homem não consegue conhecer 

todas as alternativas de cursos e consequências como os economistas clássicos acreditavam. 

Na verdade, o ser humano usa de certos filtros que são resultados de seu processo de 

constituição e amadurecimento. Suas experiências anteriores, suas emoções, seus valores 

estabelecem um viés. Esse autor entende que a limitação do ser humano é institucionalizada 

nas organizações, na estrutura e no seu modo de funcionamento. 
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Assim, pode-se dizer que Simon trabalha com um conceito de racionalidade limitada 

pelo fluxo de tomada de decisão e pelo viés da experiência humana apresentada por cada 

indivíduo, mantendo-se, essencialmente, na perspectiva racional. "No processo decisório 

escolhem-se as alternativas consideradas como meios adequados para atingir os fins 

desejados. ( ... ) A racionalidade tem a ver com o estabelecimento da cadeia de meios e fins." 

(SIMON, 1979:64). 

Segundo Bretas Pereira (1997: 177), "a racionalidade é a capacidade de usar a razão 

para conhecer, julgar e elaborar pensamentos e explicações e é ela que habilita o homem a 

escolher entre alternativas, a julgar os riscos decorrentes das suas consequências e efetuar 

escolhas conscientes e deliberadas. Como toda decisão envolve fatos e julgamentos, além de 

um conteúdo factual, tem também um conteúdo ético." 

2.2.1. A BUSCA DA COMPREENSÃO DA RACIONALIDADE E DA ÉTICA DA AÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

O conceito de ação administrativa abrange todas as ações desenvolvidas no âmbito 

das organizações pelos seus mais distintos agentes. Compreender os substratos sobre os quais 

tais ações se assentam é entender as diversas características do mundo social e ético nos quais 

as mesmas se concretizam e, onde se conflitam devido às suas disparidades. 

No entanto, a ciência social moderna, em geral, e a teoria das organizações, em 

particular, têm deixado de distinguir suficientemente bem as várias faces da racionalidade, 

particularmente a instrumental e a substancial, sendo que ambas constituem, não obstante, 
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categorias fundamentais de duas concepções distintas da vida humana associada, segundo 

Guerreiro Ramos (1989:37) , ao afirmar : "Distinguir entre racionalidade funcional e 

racionalidade substancial constitui passo preliminar na pesquisa de uma definição clara da 

ação administrativa." 

Ressalta-se, porém, que segundo o mesmo autor, a razão é compreendida como 

eticamente exercida e comprometida com os valores fundamentais do homem, o que leva à 

necessidade da ação administrativa ser também compreendida a partir de outros dois 

conceitos weberianos: a ética da responsabilidade e a ética do valor absoluto ou da convicção. 

Nas concepções organizacionais mais recentes, o hospital também deve ser, sob o 

ponto de vista econômico, eficiente. Dessa observação advém os conflitos inerentes ao fato 

de que nem sempre esta eficiência econômica é compatível com os trabalhos de caráter 

humanitários do hospital e com a orientação para prestar um serviço da melhor qualidade, 

pois, nem sempre, implica no de menor custo. Observa-se, com perplexidade, que certas 

decisões e consequentes ações dos gestores hospitalares estão sendo realizadas unicamente 

com o intuito de se buscar o aumento da competitividade e o crescimento da instituição. São 

ações gerenciais empreendidas pelos dirigentes em detrimento dos funcionários e mesmo de 

valores sociais considerados fundamentais para a realização do ser humano. 

Sabe-se que a ação administrativa pode ser entendida como admite Guerreiro Ramos 

(1983:47), " ... modalidade de ação social, dotada de racionalidade funcional, e que supõe 

estejam os seus agentes, enquanto a exercem, sob a vigência predominante da ética da 

responsabilidade. " 
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A Razão nas Ações Administrativas 

Para Guerreiro Ramos (1983) a razão, e o seu uso, é o conceito básico de toda 

ciência social, inclusive as aplicadas. Na prática da administração, esse autor nota que Simon 

(1947) no seu livro Administrative Behavior, ao abordar a ação administrativa, intui que o 

cerne da questão diz respeito à definição da racionalidade pertinente a esse tipo de ação. 

De acordo com Chauí (1994), na cultura dita ocidental, a palavra razão origina-se de 

duas fontes: a palavra latina "ratio" e a palavra grega "logos". Logos vem do verbo "legein" 

que quer dizer contar, reunir, juntar, calcular. Ratio vem do verbo "reor", que quer dizer 

contar, reunir, medir, juntar, calcular. 

Por isso, logos, ratio ou razão significam pensar e falar ordenadamente, com medida 

e proporção, com clareza e de modo compreensível para os outros. Assim, na origem, razão é 

a capacidade intelectual para pensar e exprimir-se correto e claramente, para pensar e dizer 

coisas como são. A razão é uma maneira de se organizar a realidade para que a mesma se 

torne compreensível. 

A Racionalidade Instrumental 

A ação racional com relação a fins é tida como tal, segundo Weber (1944:20), se "for 

determinada por expectativas de comportamento tanto de objetos do mundo exterior como de 

outros homens, utilizando essas expectativas como condições ou meios para o alcance de fins 

próprios racionalmente avaliados e perseguidos. " 
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A racionalidade que subjaz a esse tipo de ação é a denominada racionalidade 

instrumental ou funcional, na qual não se aprecia propriamente a qualidade intrínseca das 

ações, mas o seu maior ou menor concurso, numa série de outros, para atingir um fim 

preestabelecido, independentemente do conteúdo que possam ser tais ações. 

Manhein (1942:63) denomina essa racionalidade de funcional e observa que a mesma 

é caracterizada por " ... uma série de medidas organizadas de forma a levar a um objetivo 

previamente definido, recebendo todos os elementos dessa série de atos uma posição e um 

papel funcionais ( ... ) e tal série de atos estará em suas melhores condições quando, para 

atingir o objetivo, coordena os meios mais eficientemente." Esse mesmo autor sublinha o fato 

de que a racionalidade funcional está despojando o indivíduo de sua capacidade crítica, 

deixando, ao mesmo, pouca escolha além da desistência da própría autonomia e de sua 

própria interpretação dos fatos. 

A razão instrumental é o próprio substrato das burocracias organizadas e, no domínio 

da teoria organizacional, o compromisso com a racionalidade instrumental leva a um falso 

pragmatismo - a busca desenfreada pelas soluções dos problemas organizacionais acaba por 

ocultar a essência dos mesmos, isto é, a sua razão de ser. 

A formalização das relações existentes na organização, através do estabelecimento de 

uma estrutura administrativa e de um conjunto de princípios e regras, propõe-se a alcançar 

uma previsibilidade de comportamento humano que seria a expressão da hegemonia, da 

racionalidade funcional. 
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A Racionalidade Substancial 

A racionalidade substancial consiste em processos de associação que permitem 

elaborar quadros de referências que acabam por resultar nos fins, objetivos e metas que serão 

operacionalizadas pela racionalidade instrumental. 

Para Manhein (1942), esse tipo de racionalidade designa uma ação social derivada da 

capacidade reflexiva e crítica do indivíduo. Em princípio, a pessoa não está presa a objetivos. 

É um ato de domínio de impulsos, sentimentos, emoções, preconceitos, e de outros fatores 

que perturbam a visão e o entendimento inteligente da realidade. 

Segundo Motta (1999a:22-23), para perceber a dimensão substantiva da decisão, 

"somente compreendendo a ilogicidade e a ambiguidade da vida organizacional é que se pode 

entender por que o dirigente se comporta de determinada maneira. Assim, o processo 

decisório organizacional é um dos condicionantes fundamentais do comportamento gerencial 

e, portanto, antecedente e determinante da própria decisão. " 

Essa racionalidade está relacionada com a preocupação em resguardar a liberdade, de 

acordo com Guerreiro Ramos (1983). O mesmo autor também a define como a "força ativa 

na 'psique' humana que habilita o indivíduo a distinguir entre o bem e o mal, entre o 

conhecimento falso e o verdadeiro e, assim, ordenar a sua vida pessoal e social." (1989: 25) 
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A Racionalidade Administrativa 

De acordo com Guerreiro Ramos (1983), a racionalidade da ação administrativa não 

é a razão entendida como faculdade humana transcendente. É simplesmente a eficácia, a 

operação produtiva de uma combinação de recursos e meios, tendo em vista alcançar 

objetivos predeterminados, contingentes. 

Para Motta (1999a:39), "a justificativa para os dirigentes se familiarizarem com 

critérios de racionalidade administrativa é proveniente do fato de que é a racionalidade 

implantada no meio organizacional específico que define a ação calculada, ou seja, a etapa 

sequencial de meios, previamente definida para atingir os fins. Da ação calculada decorrem 

os critérios básicos de coordenação e controle, funções fundamentais da gerência. Além do 

mais, a ação calculada significa sempre um conjunto de intenções que na prática nem sempre 

ocorre como o previsto, o que vai exigir intervenções gerenciais variadas para adaptar e 

reformular critérios de racionalidade administrativa." 

Na prática organizacional, a racionalidade administrativa tem sido a instrumental, 

que é de natureza suprema, possuindo ascendência sobre as outras variações da razão. Desta 

feita, os seres humanos estão diretamente relacionados à sua influência no cotidiano gerencial, 

de forma que praticamente nenhuma organização pode ser criada sem sua presença. 

Os limites da racionalidade sempre foram mostrados pelos estudiosos na área de 

gestão, principalmente no que tange à decisão. Motta (1999b: 165) cita que, "apesar do 

progresso na racionalidade administrativa, muitos problemas e desafios não são facilmente 

tratados por processos racionais. Existem limites nos métodos como, também, permanece 
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algo de variável, espontâneo e imprevisível na decisão gerencial. Assim, devem-se associar 

aos métodos racionais outros recursos da mente humana. 11 

Uma vez entregue a um processo cego, essa é a racionalidade que a tecnologia, as 

novas técnicas administrativas e a industrialização difundem. É essa mesma racionalidade 

que submete o homem a critérios funcionais, antes que substanciais de entendimento e de 

compreensão, e é nessa perspectiva que se fala dos perigos da massificação e da robotização 

da conduta humana. 

A Ética nas Ações Administrativas 

Segundo Chauí (1994:340) " ... OS sentimentos, condutas, ações e comportamento das 

pessoas são modelados pelas condições sociais e culturais em que vivem ( ... ) são formados 

pelos costumes da sociedade, que as educam para respeitarem e reproduzirem os valores 

propostos por elas como bons, e portanto, como obrigações e deveres. 11 

A existência ética é estruturada pelos valores e pelas obrigações que formam o 

conteúdo das condutas morais. Essas condutas morais possuem aspectos normativos (normas 

e regras da ação que enunciam o dever de ser ), fatuais (atos humanos enquanto realizados 

efetivamente), e devem ser de natureza voluntária (um ato de vontade), livres, conscientes e 

solidárias. Desses aspectos decorre a exigência da responsabilidade dos agentes morais pelos 

seus atos. 

o mundo ético não é um mundo de intenções mas um mundo de ações e de suas 

consequências. A ética é um saber prático e refere-se à práxis e não à técnica. O saber 
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prático é o conhecimento daquilo que só existe como consequência da ação humana, e 

depende concretamente dos homens. Para Simon (1979:54), "as decisões na administração 

privada ( ... ) devem adotar como premissas éticas os objetivos que foram estabelecidos para a 

organização. " 

A Ética no Mundo Organizacional 

As pessoas, como gestores profissionais no âmbito da organização, possuem um 

ethos específico, diverso do mundo-da-vida humana em geral. O administrador, enquanto 

profissional atuante, delibera e decide sobre o possível, ou seja, tudo aquilo que, para ser e 

acontecer, depende da vontade e da ação dos membros da organização. Esse ato moral é bem 

diferente da moral do dever pelo dever. É a moral através da qual se deve fazer tudo que está 

em seu poder para realizar os fins a que a organização se propôs, pois o administrador sabe, 

que será julgado pelo sucesso com relação ao alcance dessas metas. 

Portanto, no âmbito organizacional, o exercício de qualquer cargo, função ou carreira 

requer a auto-racionalização da conduta de seu ocupante ou titular, objetivando tomá-la parte 

funcionalmente racional da ação administrativa. 

Esses aspectos éticos da ação administrativa e do cotidiano do profissional 

organizacional foram inicialmente trabalhados por Max Weber (1944), que os denominou 

como "ética da responsabilidade e ética do valor absoluto ou da convicção". 

Quanto à ética da responsabilidade, suas principais características são: 
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D um conjunto de ações através do qual se deva fazer tudo o que está em seu poder para 

alcançar os fins que foram definidos para a instituição, estando o agente administrativo 

ciente, desde o início, de que será julgado pelo sucesso com relação ao alcance dessas 

metas. Dessa forma, as atividades destinadas a atingir os objetivos organizacionais 

apresentam-se aos executores como deveres oficiais; 

D no exercício de qualquer cargo ou função, o agente administrativo deverá auto

racionalizar a sua conduta, objetivando tomá-la parte funcionalmente racional da ação 

administrativa; 

D deficiências no desempenho das atividades voltadas às características citadas aCIma 

demandam ações punitivas a serem sofridas pelos infratores. 

Quanto à ética da convicção, as características podem ser descritas como as ações dos 

agentes administrativos referentes a seus valores mais profundos, de onde decorrem a sua 

concepção própria do mundo e o seu ideal de realização individual e social. 

Os gestores hospitalares vivenciam os conflitos existenciais, tanto racionais quanto 

éticos, que fundamentam suas ações administrativas diárias. 

Na perspectiva do processo decisório, os dirigentes hospitalares analisam os 

objetivos organizacionais, identificam alternativas, estabelecendo através dos critérios de 

minimizar custos e maximizar a eficácia organizacional. Motta (1999a:68) aborda que lia 

racionalidade substantiva da decisão em termos de fim a serem alcançados jamais deixará de 

ser uma aspiração dos dirigentes, pois inexistem no mundo da organização do trabalho 

argumentos sólidos contrários à eficiência e à eficácia. Quando se visualiza a decisão em 

termos substantivos de seus fins, toda a idéia de racionalidade clássica se justifica. No 
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entanto, a decisão racional exige um sistema de decisão ou um processo organizacional para 

se alcançar os fins desejados ( ... ) não se pode entender o processo decisório sem entender as 

organizações. " 

Segundo Drucker (1997:253), "há necessidade de analisar as decisões e as relações; 

já que a natureza de uma decisão também é determinada pelos princípios básicos de conduta, 

valores éticos, crenças políticas e sociais." 

2.2.2 .. AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE E SUA GERÊNCIA 

A organização, como um sistema aberto e inserido em um contexto social, 

econômico e político, privilegia sua maneira de relacionar-se com a sociedade. "Enfatiza-se a 

tomada de decisões considerando, sobretudo, o fluxo de informações entre a organização e 

seu ambiente: como se identificam e selecionam demandas, apoios e alternativas de ação, bem 

como o papel de cada participante desse processo; valoriza-se a busca de racionalidade: o 

pensar estrategicamente, a solução de problemas e o comportamento humano são racionais a 

medida que conduzem aos objetivos e ao progresso da organização". (MOTTA, 1999b:75) 

Assim, "a melhor maneira de compreender a estrutura e o funcionamento de uma 

organização consiste na verificação da maneira pela qual as decisões e o comportamento 

desses empregados são influenciados pela organização." (SIMON, 1979:03) 

Sob a perspectiva política, a organização é vista como um sistema de poder, onde 

indivíduos ou grupos procuram maior influência no processo decisório. 
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Na perspectiva estrutural, destaque para a autoridade e a responsabilidade 

sistematizando a organização através do conjunto de normas e orientações que determinam o 

comportamento das pessoas empenhadas na tarefa comum. 

Na tentativa de uma visão sistêmica da organização, cada perspectiva procura 

métodos e técnicas próprias em busca de valorização. A organização é um fenômeno social 

global, cujos modelos se desenvolvem e complementam-se, libertando a organização de 

paradigmas. "Possivelmente os fenômenos administrativos têm variedade e 

interdisciplinaridade, impossíveis de serem enquadrados em um único modelo". (MOTTA, 

1999b:120) 

Enfatiza-se, então, o desenvolvimento gerencial, cuja organização é responsável pelo 

provimento de condições que propiciem esse desenvolvimento. Mas, cabe ao gerente 

aproveitar e buscar oportunidades de crescimento. De acordo com FeIa (1996: 178) 

"desenvolvimento interpessoal e gerencial devem ser considerados como investimento, com 

retomo certo e inestimável a médio e longo prazos". 

As ciências humanas também estão sendo marcadas por novos paradigmas e muitas 

concepções de novos comportamentos que deverão integrar o dia-a-dia. 

Com o número crescente de novas descobertas científicas e tecnológicas, toma-se 

necessário trabalhar com equipes multidisciplinares formadas com a custódia de 

conhecimento técnico-científico, onde o diálogo e a negociação entre pessoas será de 

fundamental importância para a formação de redes de comunicação. Desde o início da década 
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de 80, Alvin Tofler destacava que o futuro das organizações seria mais de rede, e não de 

hierarquia. 
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2.3- ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

A tendência em direção a organizações mais soltas e flexíveis, tem feito com que as 

altas administrações das empresas enfrentem o desafio de alinhar seu pessoal de maneira que 

possa funcionar produtivamente nesse novo e ambíguo ambiente. Os desafios incluem 

planejamento, comunicação, execução, supervisão, controle, enfim, todas as funções clássicas 

da administração. A questão é: como organizar o trabalho num ambiente que se choca com o 

conceito da unicidade de comando. Inevitavelmente, o novo desenho organizacional contém 

princípios de comando múltiplo e de responsabilidade compartilhada. 

No contexto atual a construção do processo decisório baseado na fragmentação dos 

ramos do conhecimento não tem dado conta de dirigir a complexidade da realidade. Essa é 

uma crítica que tem permeado principalmente as instituições cujas dimensões da atividade 

humana são distintas: o saber, a produção do conhecimento e a prática produtiva. 

Rever valores, posturas, questionar-se perante a complexidade da realidade e da 

vastidão do conhecimento, são barreiras necessárias a se romper para a construção de um 

paradigma científico cujo conhecimento possa construir um mundo mais humano, mais ético, 

em um ambiente mais produtivo. 

Vivemos numa época em que se toma mais relevante a necessidade de reinventar a 

empresa; conjugam-se nesse sentido os nossos valores emergentes e a necessidade econômica. 

Estamos a entrar num período dinâmico em que o imperativo econômico de uma força de 

trabalho mais competitiva e mais produtiva nos faz voltar aos valores humanistas, tais como a 

confiança, a liberdade e o respeito pelo indivíduo. 
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Segundo Motta (1999a:38), é importante "reativar e reconstruir constantemente a 

idéia da missão e dos objetivos comuns, conduzindo as pessoas à ação cooperativa desejada. 11 

Essas mudanças requerem desarraigamento de valores considerados hegemônicos 

mas, que sozinhos, pouco podem contribuir para a resolução de problemas reais. Vale 

ressaltar que uma força de trabalho, com um bom nível de instrução e competência, é capaz 

de desenvolver as suas potencialidades ao mesmo tempo que contribui para o crescimento da 

organização. Nesse contexto, emerge olhar o hospital sob o ponto de vista de processos, 

projetos e equipes multi profissionais. 

Motta (1999b:102-103) revela que, " ... o avanço da multidisciplinaridade, com a 

necessidade crescente de pessoas com habilidades múltiplas e de equipes multi profissionais, 

faz do indivíduo o grande responsável pelo seu progresso e suas possibilidades de emprego. 

Surge o mundo da empregabilidade, onde as pessoas se responsabilizam pela maior parte das 

decisões sobre busca de novos conhecimentos, habilidades e oportunidades. 11 

A diversidade e a complexidade dos campos de atuação dos profissionais da saúde 

exigem um novo delineamento no âmbito específico de cada profissão. No entanto, todos os 

profissionais deverão estar dotados de competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

que possibilitem a sua interação e atuação multiprofissional. O que significa ser capaz de 

pensar criticamente; tomar decisões; ser líder; planejar estrategicamente para contínuas 

mudanças; gerenciar os serviços de saúde, e atuar em equipes multi profissionais, 

contemplando as ações integradas. 
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Os profissionais de saúde devem assegurar uma prática integralizada e contínua, de 

forma a realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, levando em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra 

com o ato técnico mas, sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual 

quanto coletivo. É preciso, uma formação holística que permita pensar e agir. Entretanto, 

não somente direcionados pela área de atuação mas, interrelacionando-se com outras áreas, de 

forma a ver a organização como resultado de encontros multidisciplinares. 

Sendo assim, "reunir-se é um começo, ficar juntos é progresso e trabalhar juntos é 

sucesso." (Henry Ford) A atuação de equipes é fundamental para o alcance e manutenção de 

uma alta performance organizacional. A razão para que isto ocorra é que, em geral, as 

equipes têm um desempenho melhor do que pessoas individualmente, especialmente em 

situações que exigem multiplicidade de habilidades, julgamentos e experiências. Quando 

existem equipes verdadeiras em uma organização, verifica-se melhoria na resolução de 

problemas, maior criatividade e comprometimento. 

Para que haja aceitação e coletivização de novas idéias, "é precIso que elas 

ultrapassem os limites do desejo individual e se tomem preocupações coletivas no contexto 

organizacional." (Motta, 1999a:232). Os indivíduos devem se reunir e visualizar uma nova 

forma de ação conjunta, contribuindo para o processo organizacional da decisão. 

De acordo com Motta (1999a:234), "a coletivização de idéias significa, assim, um 

processo organizacional político, ou seja, de articulação e agregação de novos interesses. É 

um processo conflitivo, onde as diferenças entre as percepções individuais são formalmente 

consideradas e aguçadas. Mais do que em outras decisões organizacionais, os indivíduos têm 
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que apresentar suas idéias, promovê-las e buscar apOlO, ao mesmo tempo em que agem 

protegendo ou tentando maximizar seus interesses estabelecidos. " 

A equipe deve ser composta por pessoas com habilidades complementares, 

comprometidas com um propósito comum, com metas específicas de desempenho, com um 

mesmo método de trabalho e responsabilidade mútua. Com uma interação de sinergia em que 

os conhecimentos, não se excluem, mas se complementam, se autenticam e, portanto, se 

potencializam. Assim, "cada indivíduo deve saber quais serão as ações dos demais, a fim de 

determinar de maneira adequada as consequências de suas próprias ações. Esse é, aliás, um 

fator de fundamental importância para o processo decisório na administração." (SIMON, 

1979:73) 

o somatório dos esforços individuais permite que as ações sejam integradas e 

coordenadas em um único intuito de construção, consolidando o processo decisório e 

considerando que, "a atividade administrativa é atividade grupal." (SIMON, 1979:08) 

o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na capacidade de 

tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade da força de trabalho. 

Para este fim, os mesmos devem possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a 

conduta mais apropriada. 

A adoção de um novo modelo gerencial alicerçado na democratização, pode ser uma 

opção às instituições hospitalares, mediante a aplicação de estruturas organizacionais 

horizontalizadas e de tomadas decisórias colegiadas. A gestão adquire maior agilidade e 

complementariedade, cujas características principais são a flexibilidade e integração. 
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As tendências contemporâneas de valorizar fatores que criam maior flexibilidade 

estrutural e maior eficiência na ação organizacional reflete no trabalho coletivo, onde as 

estruturas "são projetadas com base em equipes, com menos hierarquia, com responsabilidade 

compartilhada e um equilíbrio de poder dinâmico, construído no próprio processo de decisão. " 

(MOTTA, 1999:122) 

No trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais da saúde deverão estar 

aptos a assumirem posições de liderança. A liderança envolve compromisso, 

responsabilidade, empatia, habilidades para tomada de decisões, comunicação e 

confiabilidade das informações, e, ainda, gerenciamento de forma efetiva. 

O gerente efetivo dialoga e interage responsavelmente com os demais membros da 

equipe, buscando promover a união e qualidade no relacionamento. Gerenciando, assim, o 

crescimento e a coesão. Porém, deve ficar alerta com a inércia, pois, às vezes, a equipe é tão 

coesa, ao ponto de não se criticarem mutuamente e vir a tomar decisões inadequadas, apenas 

para evitar conflito. Principalmente em um ambiente onde a incidência do corporativismo 

médico é preponderante. 

O grande desafio dos líderes é conseguir com que os seus colaboradores aceitem 

novas responsabilidades, compreendam a necessidade de interagir suas atividades com as dos 

demais profissionais, de maneira a realizar um trabalho mais eficaz, com mais produtividade, 

potencializando processos e consolidando o trabalho em equipe, cuja mudança diz respeito à 

migração da estratégia de controle para a do comprometimento. 
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A formação e consolidação de equipes internas produtivas podem gerar coalizões 

poderosas desde que cada um de seus colaboradores estejam conscientes de que, suas atitudes, 

comportamentos e posturas devam agregar valores significativos ao resultado final. A nova 

lógica é o comprometimento, representado por uma linha de ação divulgada e entendida por 

todos os colaboradores, criando redes internas para promover a comunicação, cuja pluralidade 

de conexões aumenta a possibilidade de desenvolvimento das interações entre os 

colaboradores. Permite, ainda, a expansão dos canais de comunicação e a melhora da 

passagem de informações no desenvolvimento do domínio multi dimensional, facilitando a 

negociação intersetorial. 

A introdução de formas participativas como recursos das organizações para a 

equalização do poder, alcançou impulso a partir dos anos 60 com a idéia de construção de 

eqUipes. Contribuindo, assim, para a diminuição da competitividade individual interna, 

estabelecendo a colaboração entre os membros da organização. Onde, "a prática participativa 

passou a ser vista também como instrumento útil para reduzir a insatisfação individual no 

trabalho, administrar relações de poder e mobilizar energias individuais para fins coletivos." 

(MOTTA, 1999a: 160-161 ) 

A informação, o conhecimento, a criatividade e o sentido de oportunidade são 

recursos estratégicos que assumem redobrada importância, estimulando a organização em 

seus esforços de melhoria do processo decisório. 

Do ponto de vista da organização, existem alguns fenômenos importantes como, o 

fato de vivermos num mundo em constante e acelerada mutação, propõe à resolução 

problemas cada vez mais complexos. 
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Problemas que, para serem resolvidos, pressupõem o diálogo entre saberes, 

conhecimentos e disciplinas. Cada campo de atuação, através de seu enfoque específico, 

desenvolve instrumentos para conhecer a realidade e os problemas a partir de um determinado 

ponto de vista, ou seja, a capacidade de revelar uma dimensão do humano. Mas essa visão 

uni disciplinar necessariamente fragmenta o objeto e o reduz, de acordo com os próprios 

limites. (JAPIASSU, 1976). 

É necessário conhecer as lógicas e os constrangimentos das relações de trabalho e 

discutir os valores partilhados pelos profissionais. Isto porque, o conhecimento da 

informação permite conhecer a presença ou ausência de barreiras que dificultem a 

implementação dos objetivos 
. . . 

orgamzaClOnaIS e, consequentemente, a mudança 

organizacional. 

As disciplinas, isoladamente, não dão conta de produzir as respostas necessárias a 

um mundo que é composto por uma multiplicidade de fatores que não são, mutuamente, 

excludentes e, sim, explicados uns em relação aos outros. O mundo não é feito de coisas 

isoladas, existe uma complementariedade de dimensões. A compreensão desse mundo exige 

uma visão da realidade que transcenda os limites disciplinares. 

A exigência interdisciplinar, segundo Japiassu (1976:26), "impõe a cada especialista 

que transcenda sua própria especialidade, tomando consciência de seus próprios limites para 

acolher as contribuições das outras disciplinas. Uma epistemologia da complementariedade, 

ou melhor, da convergência, deve, pois, substituir a da dissociação." 
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A interdisciplinaridade, orientada na perspectiva da integração de conteúdos, é uma 

das chaves para a superação desse desafio. Propõe uma orientação para o estabelecimento da 

síntese de conhecimentos, se não chegando a um conhecimento humano em sua integridade, 

pelo menos leva a uma perspectiva de convergência e interação dialética dos conhecimentos 

específicos. A integração de conteúdos reduz a fragmentação e implica em um trabalho 

conjunto. Segundo Japiassu (1976:104), " ... é indispensável que a interdisciplinaridade esteja 

fundada sobre a competência de cada especialista. " 

A possibilidade de uma compreensão integral do ser humano e dos processos 

técnico-administrativos passa necessariamente por uma abordagem interdisciplinar e por uma 

prática multi profissional. Assim, chega-se a interações recíprocas, implicando na demolição 

de fronteiras. (DEMO, 1994) 

A perspectiva interdisciplinar desenvolve no profissional o comprom1sso e a 

sensibilidade com o ser humano, valorizando-o e respeitando-o integralmente. A contribuição 

da interdisciplinaridade é perceber que, se existem várias formas de conhecimento, a decisão 

não pode ser tomada a partir de uma forma de conhecimento eleito dominante. Na relação 

não deve haver subjulgação e domínio. Deve haver espaço para opinião. A verdade tem que 

prevalecer para todos. 

Na prática multi profissional, à medida que se organiza o processo de trabalho, a 

complementaridade dos diversos saberes e práticas profissionais buscam a integralidade, 

modelam as relações interpessoais e coletivas, implicadas na organização do trabalho em 

eqUIpe. 
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Convém salientar que, "os problemas concernentes ao confronto, à aproximação e à 

possível integração dos múltiplos domínios da atividade humana, não se colocam apenas no 

plano do conhecimento ou da teorização, mas também, e talvez sobretudo, no domínio da 

ação ou da intervenção efetiva no campo da realidade social e humana." (JAPIASSU, 

1976:44) 

A interdisciplinaridade propõe uma orientação para o estabelecimento da síntese dos 

conhecimentos, não apenas pela integração de conhecimentos produzidos nos vários campos 

de estudo, de modo a ver a realidade globalmente, mas, também, pela associação dialética 

entre dimensões polares, como por exemplo, teoria e prática; ação e reflexão; generalização e 

especialização; meios e fins; conteúdos e processos; indivíduo e organização. 

Nesse contexto, o trabalho em equipe é fundamental. Implica no compartilhar do 

planejamento, na divisão das tarefas, na cooperação e na colaboração. "Há um consenso de 

que a participação enriquece e estimula o processo decisório porque diversifica e amplia a 

análise das alternativas e consequências, tomando as decisões menos sujeitas a erros e mais 

criativas." (pEREIRA, 1997: 114) 

o profissional da área de saúde deve ter uma formação que lhe permita a associação 

e integração de conhecimentos, bem como desenvolvimento de habilidades de trabalho em 

equipe e atuação multiprofissional. 

A busca da interdisciplinaridade é um processo permanente de construção e 

desconstrução, de renovação de relações e de enfrentamento de desafios constantes. 

Manifesta-se um processo decisório que seja, de fato, participativo. 
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Portanto, as equipes devem ter caráter integrativo, ampla participação dos integrantes 

favorecendo o comprometimento da organização com a implementação das ações. Esse 

caráter participativo promove a comunicação interdepartamental, alavancando a modelagem 

organizacional comunicativa. 

De acordo com Simon (1979:108), "a organização proporclOna canaIS de 

comunicação que se estendem em todas as direções e através dos quais fluem as informações 

para a tomada de decisões." 

Considera-se que o grande obstáculo das comunicações interdisciplinares é 

constituído pela linguagem, tendo em vista as particularidades terminológicas. Para que se 

alcance as integrações interdisciplinares, não é necessário que os membros da equipe falem a 

mesma linguagem e utilizem os mesmos conceitos, mas que sejam capazes de compreender o 

vocabulário e as definições. "O que realmente importa, no diálogo interdisciplinar, aquilo 

que não somente é desejável mas também indispensável, é que a autonomia de cada disciplina 

seja assegurada como uma condição fundamental da harmonia de suas relações com as 

demais. Onde não houver independência disciplinar, não pode haver interdependência das 

disciplinas. ( ... ) assim, podemos dizer que o diálogo que introduz o interdisciplinar não 

suprime sua "solidariedade orgânica", sua "interdependência na diversidade das funções", 

nem tampouco sua "especialização das tarefas." (JAPIASSU, 1976:129) 

A gestão a ser desenvolvida explora o envolvimento e a participação de todos os 

integrantes da instituição, buscando a transposição de uma postura gerencial com foco 

específico no resultado setorial para outra que contempla, fundamentalmente, os resultados 

institucionais. O processo participativo leva ao comprometimento institucional das gerências, 
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promove a atuação multi profissional e integra os esforços na obtenção de resultados com 

reflexo em todos os níveis da instituição. 

A interdisciplinaridade pressupõe interação. E isso passa pelo conhecimento e pelo 

relacionamento interpessoal, propiciando a elaboração de um humano mais flexível em seu 

pensamento, sua expressão e sua sociabilidade. Qualquer objeto que o homem possa perceber 

ou criar é parte de um todo. Em cada ação empreendida, o ser humano se defronta, 

inevitavelmente, com problemas interligados. 

Dessa forma, para encaminhar uma decisão adequada, o ser humano precisa ter certa 

visão de conjunto para poder avaliar a dimensão de cada elemento. As equipes enfrentam e 

resolvem conflitos, ouvem novas idéias, onde há liberdade de expressão e um bom nível de 

confiança recíproca. "A participação integral e efetiva no processo decisório elimina grande 

parte das desconfianças mútuas e questionamentos demorados sobre a natureza da 

participação e sobre o tema da decisão. " (MOTTA, 1999a: 177) 

Um modelo de empresa participativa propõe-se a oferecer a possibilidade de fácil 

circulação de opiniões e idéias, contribuindo para uma maior transparência de decisões. A 

estrutura desse modelo fundamenta-se nas gerências, cujas decisões são negociadas, 

acordadas, cujo equilíbrio do conjunto é garantido pelo desempenho de um coordenador, 

capaz de integrar sem imposições autocráticas. 

Segundo Motta (1999a: 162), "a própria idéia de se desenvolver partes do processo 

decisório, por ações grupais, já significava um convite ao envolvimento e à participação. C .. ) 
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o acesso a uma nova fonte de informações e de influência já constituía, por si só, um passo na 

direção de um novo relacionamento de poder. " 

A prática participativa reforça a habilidade do dirigente de influenciar os indivíduos, 

cuja "participação mobiliza a inteligência da empresa, valoriza o potencial das pessoas e 

permite que exprimam suas idéias e emoções, desenvolvam relações pessoais e 

organizacionais mais autênticas e, enfim, se tomem profissionais mais autônomos e 

competentes. " (MOTTA, 1999a: 179) 

Os profissionais de saúde para o século XXI devem estar aptos a administrar serviços 

com competência, comunicando-se adequadamente, tomando decisões efetivas, exercendo 

liderança nas equipes de trabalho e com capacidade de aprendizado contínuo. 
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2. 4 - PROCESSO DECISÓRIO 

Na tomada de decisão no começo do século passado, as decisões eram centradas no 

executivo principal, em geral o proprietário, que detinha as prerrogativas de escolher o que 

julgasse melhor para a empresa e para os trabalhadores, e com isto não eram reconhecidos os 

conflitos entre os interesses pessoais e os objetivos institucionais. Partia-se do pressuposto 

que os trabalhadores eram passivos e despreparados, sem capacitação para atuarem nas 

decisões, eram avaliados quantitativamente pelo que rendiam e descartados quando não 

fossem mais produtivos. Como o ambiente era relativamente estável e simples, e as 

informações eram restritas, supunha-se que os decisores detivessem conhecimento bastante 

amplo de todas as alternativas e de suas consequências, havendo, portanto, uma única solução 

correta para os problemas, que deveria ser encontrada pelo decisor. 

Com o surgimento da Escola das Relações Humanas é incorporada a teoria 

administrativa, a contribuição da psicologia e sociologia organizacional que reconhecem o 

trabalhador como ser humano capaz de pensar, de decidir , de ser motivado, integrado num 

contexto social mais amplo. A partir daí, os trabalhadores deixaram de ser simples "mão-de

obra", ou seja, aqueles que utilizam apenas as mãos para efetuarem seus trabalhos, e passaram 

a ser chamados de recursos humanos, ou seja, aqueles que trabalham de corpo e alma, e 

possuem habilidades que podem ser desenvolvidas e aproveitadas em beneficio da 

organização. Porém, a perspectiva dessa Escola é teórica e não focaliza problemas práticos. 

E, também, segundo Etzioni (1976:134), " Mayo realizou seu trabalho na indústria, e 

naturalmente se dirigiu aos líderes ( ... )." 
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Na literatura organizacional existem diversas abordagens sobre a teoria da decisão. 

Estas abordagens tentam facilitar a análise e a tomada de decisão, tendo em vista a 

diversidade de organizações e a especificidade que cada uma possui. Sendo o hospital 

analisado como uma organização que apresenta fenômenos multidisciplinares, inerentes às 

organizações complexas, caracterizamos a decisão partindo da visão racional. 

Pode-se definir a decisão racional, a partir do conceito de decisão propriamente dita 

proposto por Etzioni (apud Levin, 1972:26): " por decisão entendemos uma escolha 

consciente entre duas ou mais alternativas." 

Simon (1979), coloca que, uma organização existe para realizar coisas, o principal 

critério para definir o que será feito é a existência de um objetivo, pois eles, segundo Etzioni 

(1976), 

definem as diretrizes da organização em ações futuras; 

legitimam as atividades da organização; e 

servem de padrão para avaliação da eficiência organizacional. 

Identificando o problema, e definidos os objetivos, é necessária a existência de um 

conjunto de alternativas que possibilite chegar a uma decisão racional, uma vez que um 

objetivo só pode ser atingido em relação a um quadro de referências dado pelas alternativas. 

É preciso deixar claro, porém, que se um quadro de alternativas dificilmente poderá 

ser completo, deverá ainda assim conter o número maior possível de informações sobre os 

limites que se pode alcançar em relação a todos os pontos relevantes à tomada de decisão. A 

escolha é, assim, um meio para se atingir um fim. 
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Isso é reforçado por Allison (1971, p:33) para quem a "escolha racional é 

maximizadora de valores. O agente racional seleciona a alternativa cujas consequências são 

melhor colocadas em termos de suas metas e objetivos." 

Os obstáculos à tomada de decisão racional também devem ser necessariamente 

levados em conta. Dentre as várias hipóteses levantadas por Dye (1987) como obstáculos a 

tomada de decisão racional, duas são destacadas neste estudo: 

1- os decisores não são estimulados a tomar decisões com base em objetivos organiza

cionais, mas, ao contrário, procuram maximizar suas próprias recompensas, e 

2- os custos e beneficios conflitantes que envolvem a decisão não podem ser 

comparados e ponderados. 

Neste ponto, depois de analisados os problemas, objetivos, alternativas, obstáculos e 

limites à decisão pode-se complementar o conceito de decisão racional, utilizando-se, 

também, a definição de decisão propriamente dita proposta por Simon (1979, p:48), para 

quem as decisões "( ... ) são descrições de um futuro estado de coisas, podendo essa descrição 

ser verdadeira ou falsa, num sentido estritamente empírico. Por outro lado, elas possuem, 

também, uma qualidade imperativa, pois selecionam um estado de coisas futuro em 

detrimento de outro e orientam o comportamento rumo à alternativa escolhida. " 

As decisões, por outro lado, possuem um grau de complexidade que varia das mais 

simples às mais complexas, de acordo com os tipos de problema, com os objetivos a serem 

alcançados e com as alternativas disponíveis. Em relação à complexidade, Simon (apud 

Gibson et aI., 1981) distingue dois tipos de decisão: programadas e não programadas. 
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As decisões programadas ocorrem de forma repetitiva e rotineira, onde normalmente 

já existem métodos pré-estabelecidos para solucioná-las. Neste tipo de decisão há certo grau 

de certeza na relação entre causa e efeito. São decisões comuns no dia a dia da organização 

(Simon, 1979; Gibson et aI., 1981; Stonner, 1985). No seu sentido lato, esta definição permite 

caracterizar a natureza das decisões do primeiro tipo, programas, como decisões racionais, de 

conformidade com a definição constitutiva dos termos e variáveis deste trabalho. 

Já as decisões não-programadas são aquelas que apresentam uma malOr 

complexidade e, como tal, exigem um tratamento diferenciado à medida que surgem. 

Normalmente, advêm de situações novas, onde, ao contrário das decisões programadas, é 

grande a incerteza na relação entre causa e efeito. Geralmente, estas decisões envolvem a alta 

administração da organização (Simon, 1979; Gibson et aI., 1981; Stonner, 1985). Estas, ao 

contrário do tipo anterior, caracterizam-se como decisões geralmente políticas. 

Um ponto importante a ser destacado é a identificação dos níveis hierárquicos 

organizacionais em que as decisões são tomadas: nível superior, nível intermediário e nível 

inferior. 

A identificação destes níveis é necessária pois, a partir deles, pode-se analisar as 

decisões entendendo-se que "( ... ) cada passo no sentido descendente consiste na 

implementação dos objetivos estabelecidos no plano imediatamente anterior. "(Simon, 1979, 

p:5). 

Etzioni (1984) coloca que as decisões devem ser analisadas em função do nível 

hierárquico em que são tomadas, uma vez que os níveis mais altos da organização 
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estabelecem as linhas de ação mais abrangentes, enquanto aos níveis maIS baixos cabe 

decompô-las em decisões menos amplas. 

Outro aspecto significativo diz respeito à centralização/ descentralização da decisão. 

Para Stonner (1985, p: 179), "Centralização e descentralização de decisões refere-se à 

localização do poder de decisão. Numa estrutura organizacional centralizada as decisões são 

tomadas em nível elevado pelos altos administradores ou mesmo por uma só pessoa. Numa 

estrutura descentralizada, o poder da decisão é disperso por mais pessoas em níveis 

administrativos intermediários ou mais baixos." 

Para Jennergren (1981) é desejável que também se determine a quantidade de 

influência que têm os diferentes níveis na tomada de decisão, não centrando o foco da análise 

apenas nos níveis em que as decisões são tomadas. 

Esta questão é reforçada por Vieira (apud Fischer, 1987:20) uma vez que "o 

fenômeno da descentralização apresenta-se sobretudo, como um problema de distribuição de 

poder - poder de decisão e poder de ação e execução." 

Assim, "quando o poder decisório é confiado a um grupo e não a um simples 

indivíduo, toma-se necessário estabelecer as regras que hão de ser seguidas para reunir as 

preferências (opiniões ou interesses) de cada um numa decisão coletiva. "(BOBBIO, 

1998:309) 

Neste contexto, surge como ponto de destaque a participação. A ampliação dos 

espaços de participação supões trocas significativas nas relações e distribuição de poder e, 
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com isto, a participação assume um caráter intrinsicamente conflitivo (Guimarães, 1987). 

Além disso, os membros da base de poder, muitas vezes, criam certas identificações 

distorcidas com sua profissão, o que pode vir a comprometer os resultados adequados às 

organizações. 

Segundo Pereira (1997:116), "a participação nas organizações é um reflexo das 

tendências de democratização do poder observadas no mundo todo. Não há nenhuma 

evidência de que essa situação vá se inverter a curto prazo. Mas também não se pode esperar 

que a participação por si só resolva todos os problemas." 

Vale ressaltar, também, que "a participação é a decisão ativa, fruto de opções 

conscientes e deliberadas, em que se assumem riscos e consequências. É a decisão madura, 

compartilhada, apropriada às características e valores da nossa sociedade global. "(pEREIRA, 

1997:268) 

Neste novo contexto, as pessoas terão que ter habilidade para interpretar, modificar, 

corrigir e repensar o conhecimento. Necessita-se de pessoas com atitudes muito proativas, 

comprometidas e abertas a novas idéias através do diálogo como um melO para o 

entendimento das emoções em busca de uma maturidade emocional. Pessoas capazes a 

formular novos valores, estratégias e relações sociais e de trabalho. 

Sendo aSSIm "através da perspectiva racional se chegou a novas idéias 

administrativas sobre como prever, orgamzar e conduzir o trabalho para enfrentar as 

incertezas e complexidades do mundo contemporâneo. A criatividade administrativa, aliada a 
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outros conhecimentos técnicos, permite hoje a gestão de modernas fábricas de aviões, ou de 

hospitais, com milhares de ítens para controle e decisão. "(MOTTA, 1999b:164-165) 

As decisões políticas têm que ser embasadas por soluções de negócio. A dominação 

é um processo de natureza política. Porém, Gonçalves (1998) salienta que "os empregados 

hoje são mais educados e reinvindicadores, muitas decisões são dispersas no meio de um 

corpo enorme e diversificado de especialistas e gerentes, as forças políticas internas são 

intensas e competem com a própria organização. pela energia vital de seus empregados." Os 

colaboradores da organização serão cada vez mais responsáveis por suas atitudes e decisões. 

Toma-se urgente uma mudança de paradigma pela visão do indivíduo dentro deste ambiente 

de modernidade e globalização, pela visão abrangente do pensamento complexo levando-se 

em consideração o seu bio-psiquico-social, pelo seu desenvolvimento cognitivo, e finalmente 

pela substituição de relações de autoridade e poder por processos argumentativos que 

procuram o acordo. 

Portanto, deve-se considerar o indivíduo como participante consciente do processo 

decisório das ações. De acordo com Pereira (1997:XXII), "hoje, já não há espaço para essa 

visão centralizadora e autoritária, que "delega para cima" a responsabilidade de decidir. ( ... ) 

Não há mais lugar, portanto, para o gerente que se prende a diagnósticos e não é capaz de 

gerar ações, que vê nas pessoas o recurso da mão-de-obra, e não as valoriza como seres 

humanos, que retém a informação como fonte de poder e não a compartilha com a base do 

poder." 

A condição fundamental para que seja possível o crescimento cognitivo dos 

indivíduos na organização é a adoção de uma postura empresarial adequada e compatível com 
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a aquisição de conhecimentos, com o desenvolvimento do raciocínio e com a ação efetiva dos 

indivíduos. 

A centralização do poder, o sistema gerencial autocrático, aprendizagem por 

condicionamento, o processo decisório centralizado, estão entre os fatores que explicitam a 

incoerência entre as políticas e diretrizes da organização. Essas práticas tomam o processo 

decisório lento, obstruindo o fluxo das ações. 

Apesar de haver pouca literatura sobre dimensões do poder na administração privada, 

qualquer organização pode ser vista como estrutura de poder, sob a perspectiva política. E, 

segundo Motta (1999a:58), "as tramas contra a racionalidade são inerentes ao processo 

decisório organizacional e trazem um forte conteúdo de conflitos de poder, ou seja, de 

natureza política. " 

A busca da competitividade e sobrevivência das organizações tem refletido em todos 

seus colaboradores, levando o profissional a buscar novas formas de desenvolvimento do seu 

trabalho e adotar uma postura diferente em seu dia-a-dia. De acordo com Pereira (1997:77), 

"é no cotidiano que o dirigente busca experiência e informação para alimentar as suas 

decisões." 

A sobrevivência de um hospital não depende apenas da qualidade de um organismo 

de concreto, recheado de instrumentos modernos e equipes bem treinadas nos processos de 

cura. As chances de se manter saudável e evolutivo estão na qualidade da administração, 

assegurando a viabilização e continuidade, apoiado nas mais modernas técnicas gerenciais. 
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Porém, da estrutura hospitalar, em sua maioria, remanesceu uma diretoria composta 

por médicos, onde a informalidade e a tradição são as principais fontes normativas do 

funcionamento, e cada hospital criou sua própria cultura, desfocada de uma missão e do 

sentido de cumprimento de objetivos. Trata-se de uma forma de funcionamento onde as 

crises são constantes, propícia ao jogo de interesses pessoais, e até funcionais. Então, na 

ausência de um referencial comum, as decisões perdem uma congruência que pode ser fatal. 

Há uma travessia dolorosa de inversão de paradigmas, de choques de interesses, de 

resistência à mudança, da prevalência do particular sobre o coletivo, que dificulta, cria 

obstáculos e até impede a passagem para novos patamares organizacionais e administrativos. 

Nesse cenário, "para otimizar as decisões, temos de aprender a ampliar o nosso 

contexto perspectivo. ( ... ) A consciência do contexto depende de visão sistêmica e de 

acuidade perceptiva." (PEREIRA, 1997: 7 6-77) 

A função do administrador de empresa é extremamente decisória. Os processos 

administrativos são basicamente processos decisórios. As decisões gerenciais afetam 

diretamente a sobrevivência da empresa e a vida das pessoas que giram em tomo dela, sejam 

elas funcionários, acionistas, fornecedores ou clientes. Todas as pessoas afetadas cobram dele 

um resultado satisfatório. Muitas vezes solicitam soluções diferentes e até antagônicas para 

resolver um determinado problema. O cliente solicita: qualidade, preço e atendimento. Os 

acionistas exigem garantia de lucro e o retomo sobre o investimento combinados com o 

alcance de metas e com a imagem positiva da empresa. E os funcionários pressionam por 

melhores salários, garantia de emprego, assistência médica e odontológica e outras 

reinvidicações mais específicas. 
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Compete ao administrador viabilizar essa teia de relações, visto que "sua prática 

reveste-se de grande complexidade porque depende de um conjunto de decisões que são 

tomadas por atores diferentes, com objetivos diferentes e muitas vezes conflitivos." 

(PEREIRA, 1997: 136) 

Exige-se a integração de processos, serviços e pessoas, mas sabe-se que a dificuldade 

em trabalhar em equipe, a perda da criatividade gerencial, a pouca integração dos setores, a 

competição interdepartamental e os conflitos interpessoais são alguns dos fatores indesejáveis 

dos bloqueios afetivos e emocionais na organização, que comprometem a qualidade do 

processo decisório. 

A decisão, na maioria das vezes, se concentra em dados objetivos por meio de uma 

análise imparcial, usando uma sequência lógica e disciplinada. Mas, deve-se ter uma visão 

mais integrada da dimensão da cadeia decisória, ou seja, da estrutura, dos processos, e, 

finalmente, dos resultados, pois a atuação gerencial nos permite conviver com a ambiguidade 

e com a ilógica. Às vezes, faz-se necessário "tomar decisões baseadas em informações ainda 

incompletas, e que sinalizam alguma gravidade ou necessidade de ação em uma situação 

problemática recém-detectada. Na verdade, a ambiguidade e as mudanças constantes farão 

com que as decisões gerenciais jamais se enquadrem nos modelos teóricos racionais 

anteriormente desenvolvidos para a tomada de decisões. C .. ) Nesse sentido, novas habilidades 

gerenciais têm de ser desenvolvidas dentro de uma perspectiva de simplicidade, com base 

tanto na arte do julgamento quanto na ciência dos fatos." (MOTTA, 1999a :47-48) 

Precisa-se preparar a organização hospitalar para a mudança de enfoque 

administrativo. Trata-se da inserção de novas formas de proceder e controlar, de abordar e 
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formular estratégias, que requerem planejamento, negociação e discussões internas que 

canalizam forças no sentido de obtenção de resultados. Para isso é necessário, muito antes 

das definições dos procedimentos, a classificação da missão da organização, do seu perfil, dos 

objetivos de cada unidade de trabalho. Ou seja, da construção conjunta de uma visão. 

O planejamento estratégico surge como melO de estruturar o processo decisório. 

Então, "revigora-se a visão do planejamento estratégico como processo gerencial de decisão, 

acentuadamente mais descentralizado e integrado à implementação e às diversas unidades 

organizacionais." (MOTTA, 1999a:48) Porém, nas organizações hospitalares cujos médicos

empresários são os únicos gestores, esse planejamento não se concretiza, pois os médicos não 

estão acostumados a projetar ações, visto que sua profissão exige o imediatismo. Esses 

gestores terão que assumir, entre outras, uma política correta na área de saúde, impondo um 

caminho de aproximação mais estreita às necessidades e objetivos das pessoas num esforço de 

compatibilização com os objetivos organizacionais, pois muitas vezes, a impulsividade da 

decisão leva à prematuridade, causando impacto desproporcional à estrutura organizacional. 

O imediatismo pelos resultados pode acelerar o crescimento desordenado e com ele a perda 

dos controles. 

Visto que, "a maior parte do tempo dos dirigentes é gasta na tomada de decisões, e a 

ação gerencial só se concretiza no momento em que o executivo decide. ( ... ) Por outro lado, o 

conceito de decisão é muito mais amplo do que o de planejamento. As organizações 

modernas são cada vez menos suscetíveis de serem totalmente planejadas. "(PEREIRA, 

1997: 112) 
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Segundo Pereira & Fonseca (1997) é imprescindível estabelecer prioridades, quando 

existem objetivos e posições antagônicas, carências ou disputas de recursos e de informações. 

É necessário, também, transformar os objetivos organizacionais em objetivos coletivos por 

meio da participação e da visão do futuro que deve ser compartilhado com todos os membros 

da organização. Precisa-se, ainda, buscar a satisfação dos clientes ou usuários sem se 

descuidar dos interesses dos acionistas e das necessidades dos funcionários. As decisões são 

atos de poder. No momento em que alocam recursos, definem estratégias, conduzem o 

destino de organizações e de pessoas, os gerentes assumem uma dimensão política muito 

semelhante à de um governo. No cotidiano, a viabilização desse processo, que na maioria das 

vezes é cheio de conflitos de interesses, exige objetivos compartilhados, liderança, 

comunicação efetiva e habilidade de negociação constante. 

Os sucessos e insucessos obtidos pelas organizações hospitalares devem-se a várias 

causas. Uma delas é a de que os dirigentes hospitalares tentem resolver os problemas de base 

relacionados com certa imaturidade administrativa e gerencial, com disfunções crônicas, a 

ponto de haver impedimento e comprometimento no desenvolvimento da instituição. 

A diversidade, incerteza e as múltiplas relações a serem gerenciadas eXIgem a 

formação de um elevado nível executivo na alta gerência. A gerência das organizações 

hospitalares, da rede privada, é exercida por pessoas que desenvolvem seu trabalho realizando 

ações, desempenhando papéis, responsabilizando-se por funções. 

Neste trabalho entende-se que, as atividades devem ser integradas para realizar o 

incremento estratégico, visto que o processo decisório é a capacidade de decidir envolvendo 
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uma rede de elementos de natureza biológica e psicológica, e sua ambientação sócio-cultural 

confluindo para o ato da decisão. 

A teoria da decisão é um avanço na concepção moderna, rompendo os limites do 

senso comum na administração. Mesmo assim, no meio organizacional, as decisões são mais 

complexas, no que diz respeito ao número de pessoas envolvidas. 

A vida organizacional é influenciada pelo ambiente externo, no que diz respeito à 

demanda; às oportunidades; apoios; ameaças e restrições. Caracterizado pela instabilidade, o 

ambiente externo toma dificil a tomada de decisões. Por isso, faz-se necessário um 

acompanhamento do ambiente para uma provável alteração nas decisões. 

Sendo o processo decisório um processo cíclico, após a tomada de decisão, devem 

ser acompanhados os resultados e consequências geradas, para identificação de possíveis 

problemas que exijam outras decisões. 

o saber técnico nas tomadas de decisão eXIge um fluxo constante de recursos e 

informações. A facilidade do fluxo dos atos influenciais permite uma distribuição maIS 

equitativa do poder contextual, encorajando as pessoas a pensar, assumir responsabilidades, 

solicitar recursos e tomar decisões. Enfim, devem desenvolver parcerias para crescer como 

profissionais e como pessoas. 

Os processos decisórios devem permitir que o indivíduo influencie a organização 

com consciência e intencional idade, tomando a organização mais dinâmica. "Em uma 

organização altamente descentralizada, a gerência de alto nível tem muito menos poder de 
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decisão e controle. Por serem descentralizados, a decisão e o controle farão da gerência de 

alto nível uma área de recebimento de grandes pressões, para harmonizar e compatibilizar 

interesses diversos e interdependentes, decididos em níveis mais baixos." (MOTTA, 

1999a:132) 

o fato da atividade gerencial se confundir com a atividade decisória é devido ao 

elevado número de tarefas que o gerente assume, passando, praticamente, o dia inteiro 

tomando decisões, na maioria das vezes imediatas e visíveis por todos. Apesar de o nível 

institucional ser o responsável pelas decisões estratégicas na organização, as decisões no nível 

intermediário afetam, diretamente, o nível operacional. 

É fundamental que a tomada de decisão seja compartilhada, melhorando a qualidade 

e a legitimidade das decisões, sem, no entanto, retirar a responsabilidade pessoal do ocupante 

de cargo gerencial. 

A intensidade e a velocidade das mudanças que ocorrem no universo organizacional 

tornam os processos de tomada de decisão vulneráveis. "A mudança passa a ser vista como 

algo necessário no dia-a-dia, adquirindo dimensões mais amplas e tornando-se universal na 

consciência de todos. ( ... ) O grande desafio da velocidade de mudança é testar a capacidade 

de dar respostas rápidas, de administrar crises e surpresas, e de criar disposição coletiva e 

compreensão de responsabilidade sobre condições adversas e oportunidades futuras. " 

(MOTTA, 1999a: 150) 

O contexto no qual situa-se a estrutura hospitalar caracteriza-se por considerável 

imprevisibilidade, determinando a necessidade de implementação de processos de gestão, que 
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permitam decisões rápidas e competentes em torno de mudanças que ocorrem dentro e fora da 

instituição. 

Após análise dos organogramas habitualmente vigentes nos hospitais, observa-se que 

suas hierarquias são extensas, impedindo a visualização de mecanismos que possam favorecer 

o processo decisório. Além, desse aspecto, a questão das tarefas distribuídas sem definição de 

critérios para a obtenção de resultados, torna o processo de tomada de decisão vulnerável. É 

preciso ter "visão clara da missão e das alternativas e a habilidade de comunicá-las para os 

liderados que participam do empreendimento coletivo. " (MOTTA, 1999a:221) 

Os administradores defrontam com o hiato de informações entre os médicos e demais 

profissionais da área de saúde, que aparece pelo fato de que o conhecimento vital, é 

frequentemente vago e de dificil quantificação. 

A preocupação não reside nos conhecimentos e habilidades específicos, mas na 

potencialidade de gestão para que o desenvolvimento e a execução da estratégia sejam bem 

sucedidos. É preciso aplicar o desenvolvimento da competência gerencial na gestão 

hospitalar, através de uma série de ações que contemplem a sistematização e transmissão de 

conhecimento. 

O desenvolvimento da valorização da mentalidade do conhecimento na organização 

começa quando, se permite entender as habilidades, informações e competências que as 

pessoas e as eqUIpes possuem. Assim ocorre a promoção da complementaridade das ações 

entre os profissionais de saúde. Ficando claro que, quando o profissional cria consciência em 
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relação à aprendizagem, se tomam mais envolvidos nos processos, assimilam com menor grau 

de resistência as mudanças cujas decisões foram necessárias. 
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2.5 - CONSOLIDAÇÃO DA FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR 

A necessidade da capacitação dos profissionais, na área de saúde, se impõe como 

questão central para a melhoria do processo de gerenciamento hospitalar, uma vez que "( ... ) 

um hospital é uma estrutura "viva" de alto dinamismo operacional, de elevado ritmo, 

desenvolvendo atividade caracteristicamente polimorfa, que envolve uma gama muito 

diversificada de aspectos. Em termos simplistas, basta dizer que, além da atividade 

propriamente médica que se desdobra no hospital, funcionam ali setores que poderiam 

desenvolver-se isoladamente fora dele, com amplas possibilidades de viabilidade econômico

operacional, mas envolvendo cada qual, aspectos especializados de funcionamento e, por 

conseguinte, de problemas a serem enfrentados. Quatro desses setores são caracterizados pela 

possibilidade de existência autônoma que apontamos: o hospital engloba simultaneamente um 

hotel, uma farmácia, uma lavanderia e um restaurante." (RAE, p:84, v.39, n.l) 

Diante desse contexto, fica fácil entender a dificil tarefa que deve ser enfrentada por 

quem se propõe a administrar uma estrutura hospitalar, que associada à assistência médica 

propriamente dita, necessita de um funcionamento harmonioso, simultâneo, eficaz e 

economicamente viável. 

Assim, o desafio é adequar a oferta, de forma a garantir o atendimento da diversidade 

que caracteriza o panorama da gestão em saúde. É preciso, todavia, atentar para não se 

artificializar a organização; compatibilizando propostas institucionais e comprometimento dos 

profissionais envolvidos neste contexto, facilitando a compreensão e utilização dos recursos 

adequados. 
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Um dos problemas centrais é a carência de pessoal qualificado na área de saúde. 

Para superar esta defasagem existente, necessita-se criar estratégias que garantam a 

atualização permanente dos profissionais face ao acelerado processo de atualização 

tecnológica e metodológica na área de informação no mundo contemporâneo. 

Para tanto, é importante mapear as características do profissional, os traços 

marcantes da cultura da organização, seus valores e crenças para que haja introjeção dos 

objetivos organizacionais facilitando a tomada de decisão, transformando a estratégia em 

ações (comportamentos e atitudes) concretas que tragam resultados positivos. 

Percebe-se neste cenário, uma busca acentuada por uma característica que é tão 

necessária quanto paradoxal - a flexibilidade, traduzida como reação positiva e postura pró

ativa em relação às mudanças. Mais do que competências gerenciais básicas, o que se espera 

dos profissionais de saúde é a capacidade de gerenciar um enorme conjunto de múltiplas 

informações que são, na maioria das vezes, contraditórias. A capacidade de reagir e proagir 

frente às constantes mudanças é transformá-las em oportunidades para o crescimento das 

organizações, que se constitui em um dos mais importantes diferenciais competitivos no 

mercado. O desenvolvimento de competências específicas, faz com que a alta gerência 

exercite a capacidade de encontrar soluções para os desafios. Não são construídos apenas 

conhecimentos. São implementadas mudanças efetivas, focadas na transformação das 

estratégias empresariais. 

As expectativas pessoais contribuem, significamente, para o desenvolvimento de 

novas habilidades e maior flexibilidade em seus comportamentos. 
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o profissional, também, precisa criar consciência maior em relação à aprendizagem. 

O papel do gestor, mais do que nunca, assume importância fundamental, pois dele pode ser 

exigida a capacitação para decidir entre reduzir e reestruturar ou incentivar o crescimento e o 

desenvolvimento da organização. 

o gestor precIsa estabelecer caminho para a educação gerencial adequados à 

realidade em que está inserido. É necessário divulgar a missão da organização, seus 

princípios, valores e objetivos estratégicos, de forma que o gerente possa assimilar. Toma-se 

indispensável a criação de um sistema de comunicação, cujas informações disponibilizadas 

tendem a tomar pessoas mais autoconfiantes e independentes na medida que possuam um 

número maior de dados e informações para a tomada de decisão. 

Num ambiente de aprendizagem , a função primordial do administrador é alimentar 

constantemente esta atmosfera, gerando posturas de autodesenvolvimento e aceitação de 

desafios como oportunidades de crescimento. 

Na maioria das instituições de saúde há formação de castas e é tão evidente, a ponto 

de a classe privilegiada - os médicos, substituir profissionais de outras áreas reconhecidas e 

legalizadas. 

A qualificação representa um fenômeno histórico e social, é uma maneIra de 

selecionar a força de trabalho. O saber teórico e o saber prático representam importantes 

formas de poder. É necessário o investimento em formação de pessoal para ampliar os 

conhecimentos que ficaram perdidos sob a ótica da especialização intensiva, sejam esses 

conhecimentos técnicos, gerais ou de qualidade, entre outros, tomando os profissionais 
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multifuncionais, capazes de interpretar e tomar decisões baseadas em informações complexas, 

inovar e sugerir melhorias. 

Dentro dessa nova atitude desejada, pontua-se como habilidades fundamentais, além 

do comprometimento, a autonomia, a habilidade relacional, a comunicação, a aptidão para 

aprender e a capacidade de tomar decisões. Raciocínio abstrato, análise crítica, iniciativa, 

domínio de conhecimentos gerais e capacidade de planejar, são consideradas aptidões 

importantes. 

Estende-se que a administração do hospital não corre riscos, quando entregue a um 

profissional com domínio pleno dos conhecimentos teóricos, e práticos adquiridos nas 

experiências profissionais, levando-o à plena consciência de suas atividades, que com sua 

capacidade administrativa proporciona êxito no desenvolvimento de suas funções. 

Administrar um hospital implica na responsabilidade sobre toda a organização. 

Realmente, o ato de decidir parece fácil, entretanto, o dificil são suas implicações, antes, 

durante e depois da decisão. Pois, nem sempre quem decide é quem dirige a organização, ou 

seja, o médico-empresário decide e quem vai dirigir o processo é o administrador hospitalar, o 

que muitas vezes pode gerar conflitos e/ou ambigüidade no processo decisório. 

o Prof Df. José Sady Netto citado por Borba (1991:433), " ... considera com muita 

propriedade e com rara felicidade o axioma de que o administrador, com garra de líder, com 

experiência profissional e com a especialização na área específica (para conhecimento do 

objetivo e das especificidades) estará apto a dirigir qualquer empresa, inclusive a hospitalar 
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desde que se direcione eficiente e eficazmente para as funções de administrador e, no caso, do 

Hospita1." 

Completando essa abordagem o Prof João Catarin Mezzomo citado por Borba 

(1991:436), diz que " ... as principais funções do Administrador Hospitalar são condicionadas 

pela crescente complexidade das organizações hospitalares e da saúde e isso força o 

administrador para uma consciência clara da sua contribuição para a empresa, além de lhe 

impor uma necessária postura profissional que garanta, o desenvolvimento da organização 

hospitalar e, para isto, as funções prioritárias e inalienáveis do administrador devem ser 

eficazmente cuidadas." 

Enquanto a literatura remota ressaltava o lado racional; a literatura recente aborda o 

lado intuitivo do profissional. A criatividade, a motivação e a iniciativa demonstram que, a 

consciência dos riscos e a necessidade de avaliar decisões é maior do que solucionar 

problemas. 

Mintzberg citado por Motta (1999:66) " ... relata uma faceta interessante do trabalho 

gerencial, que é a percepção dos executivos sobre si próprios como decisores. Dirigentes 

crêem que deveriam ser mais racionais e deter maior controle sobre o contexto 

organizacional. " 

No universo da gestão hospitalar privada, os médicos-empresários, na maioria das 

vezes, visam apenas resultados, esquecendo que as decisões devem ser tomadas sempre que 

possível de forma participativa, criando com isto um envolvimento e comprometimento em 

relação aos resultados esperados, por parte de toda a equipe. 
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Há um forte movimento no sentido de profissionalizar a gerência nas organizações. 

A sobrevivência e prosperidade das organizações, portanto, depende da qualidade da gestão. 

Melhorar o gerenciamento depende da alocação de pessoas qualificadas. Pessoas capacitadas 

e treinadas na arte e na ciência de gerenciar pessoas e processos. 

Necessita-se de conhecimento específico pois, segundo Motta (1999a:41), " é preciso 

agir na correção de rumos, na solução de conflitos, na resposta imediata a problemas e 

coordenação de esforços individuais discrepantes." Sendo assim, há necessidade do dirigente 

ser possuidor da " capacidade de compreender processos organizacionais de decisão, de forma 

a facilitar a arte de julgamento e a ação na solução dos problemas." 

Na prática hospitalar, no entanto, raramente é isso que acontece. De fato, a maioria 

das diretrizes são conduzidas por pessoas inteligentes e bem intencionadas, porém amadores. 

Com base em bom senso, experiência e tentativa e erro, procuram acertar em situações que 

exijam tanto o conhecimento básico quanto o domínio de metodologia específica. 

Porém, surpreendidos pela fragmentação do processo decisório e pela desarmonia do 

meio organizacional; os dirigentes hospitalares precisam urgentemente conscientizarem-se de 

que hospitais são empresas como as de qualquer setor da economia. Como tal, devem ser 

tratadas com profissionalismo e dinamismo. 

Gerenciar hospitais tem sido, tradicionalmente, ocupação de médicos, em razão de 

seus conhecimentos técnicos e da facilidade de conhecimento com seus colegas. A 

necessidade de atenção integral aos pacientes dificulta a incorporação de novas técnicas 

gerenciais. O que se verifica, então, é um modelo de administração por sobra ou falta de 
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caIxa. Peter Drucker, que definiu o hospital como uma das empresas de maior complexidade 

gerencial, fez com que se repensasse essas práticas desatualizadas, face a face com as 

exigências de gestão e do mercado. Por melhor que seja, qualquer tipo de empreendimento só 

sobrevive se contar com uma administração moderna e eficaz. 

A suposição do médico-empresário somente é válida, para assumir a administração 

de um hospital, se estiver dominando com propriedade as técnicas da administração 

empresarial e principalmente da administração hospitalar. Não bastam os conhecimentos da 

profissão de médico e o convívio hospitalar. Os aspectos e técnicas gerenciais assumem 

relevante importância no desenvolvimento das atividades diárias de uma organização 

hospitalar. Apesar de que, " algumas instituições valorizam e privilegiam certas classes 

profissionais, geralmente aqueles relacionados com a atividade-fim. Dessa forma, uma 

instituição de saúde valoriza os médicos ( ... )." PEREIRA (1997:126) 

Um novo perfil de qualificação, na verdade, tem sido exigido. Enfatizam-se novos 

comportamentos e valores nas relações de trabalho. A qualificação concreta é aquela que 

requer, de fato, conhecimentos e habilidades novos em complementação ao que já existe. Há 

preocupação declarada no sentido de adaptar-se aos novos conhecimentos. Afinal, a atividade 

de trabalho, a experimentação técnica e profissional, o desenvolvimento tecnológico têm algo 

em comum: aprende-se, consolida-se, integra-se e expande-se o conhecimento teórico e 

prático. 

Concepções de formação profissional estão delineando os rumos do novo perfil de 

qualificação funcional. As novas habilidades exigidas, tais como: capacidade de pensar, 

refletir, inovar, avaliar, agir e não apenas reagir, tomar decisões, superar situações complexas, 
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tomam-se fundamentais e necessárias ao desenvolvimento da gestão. De acordo com Motta 

(1999a:26), "a gerência é a arte de pensar, de decidir e de agir; é a arte de fazer acontecer, de 

obter resultados. " 

Com a competitividade extremamente acirrada, o gestor hospitalar necessita de uma 

visão integrada de negócios, que possibilite vislumbrar oportunidades, antecipar dificuldades 

e possuir flexibilidade e agilidade. Seu principal desafio é manter-se atualizado. Isso requer 

um contínuo aprimoramento e um esforço constante para desenvolver novas habilidades. 

"Existem habilidades gerenciais que têm de ser conquistadas na experiência do dia-a-dia, 

enfrentando-se as contradições e mutações da empresa moderna. Outras sistematizadas e já 

em grande número podem ser ensinadas e aprendidas por aqueles que se dedicam à gerência 

como profissão." (MOTTA, 1999a:23) 

Devido à complexidade das necessidades de capacitação do gestor hospitalar, 

contempla-se o compromisso dos gestores com a melhoria da qualidade das informações que 

subsidiam o processo decisório. 

A informação como instrumento de gestão é a base de apoio para a tomada de 

decisões e o fortalecimento das diretrizes, disseminando a análise crítica e os princípios 

éticos. 

O tempo do gerente improvisador acabou, necessita-se de um profissional 

empreendedor que esteja em "busca permanente do desenvolvimento de seus conhecimentos e 

habilidades: a liderança, a comunicação clara, o bom relacionamento interpessoal, a 
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maturidade para administrar riscos, conflitos e problemas e a percepção clara do sentimento 

de custo-beneficio. "(MEZOMO, 1991: 298) 

° gestor hospitalar deve ser encarado como o grande impulsionador das mudanças e 

direcionador dos caminhos que contribuem para o sucesso da organização. A instituição de 

saúde "exige e supõe a gerência competente de um profissional que esteja efetivamente 

envolvido na obtenção dos objetivos finais do serviço que dirige e que se distinga por uma 

série de atitudes e decisões." (MEZOMO,1991:289) 

Ilustrando a ênfase dada à gerência nos últimos tempos, observa-se a preocupação 

crescente com a formação de gerentes. Isto se reflete na criação de inúmeros cursos de 

"gerenciamento em saúde", "administração hospitalar", "administração de saúde", ou nas 

reorganizações curriculares dos cursos, onde os módulos ligados à gestão de serviços são 

enfatizados. Pode-se também sentir esse reflexo através do aumento das publicações acerca 

da gerência, dos gerentes e de suas funções. 

Embora se acredite na necessidade da formação, entendida como domínio das 

técnicas administrativas e da gestão de recursos, deve-se também crer nos limites dessa 

formação no sentido de agregar qualidade à gestão. É preciso haver o reconhecimento de que 

essas técnicas podem melhorar as estruturas e os procedimentos organizacionais, que a 

otimização técnica da instituição contribui para o seu desempenho. Mas reconhecer a 

necessidade de capacitação gerencial é fundamental. "(. .. ) Assim, dirigentes devem estar 

atentos à modernidade do conhecimento gerencial para garantir o progresso de suas 

empresas." (MOTTA,1999a: 12) 
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o aprendizado gerencial não deve se restringir ao domínio de técnicas 

administrativas e a experiência das práticas gerenciais. De acordo com Mezomo(1991:299), 

"o executivo hospitalar deve ser inquieto e determinado na busca do conhecimento, na análise 

de mercado, e na avaliação da aceitação dos serviços de sua organização." Enfatiza-se, como 

exigência do mundo moderno, a importância da capacidade gerencial que "exige habilidades 

mais complexas: capacidade analítica, de julgamento, de decisão e liderança e de enfrentar 

riscos e incertezas. " (MOTTA, 1999a:27). 

Surge uma era de reavaliação de situações, de formas diferentes e criativas de pensar 

e trabalhar. São poucos os que estão preparados para as transformações constantes e sob 

pressão contínua, que estão presentes e que se aproximam e já fazem parte da rotina 

organizacional. Algumas organizações procuram conciliar a estrutura arcaIca de que 

dispõem, mas há muita resistência ao novo e poucos investimentos em educação. 

A educação terá papel primordial no sucesso de organizações e profissionais. Já que 

a prática profissional é condição indispensável a qualquer atividade técnica. As organizações 

estarão, cada vez mais, voltadas para o aprendizado, assim como o perfil profissional estará, 

essencialmente, ligado a ele. Há executivos que apostam no compartilhamento do 

conhecimento. Educação, não é modismo, terá um crescimento consolidado. Há necessidade 

de apresentar novas respostas aos problemas que vão surgindo. 

o processo educacional está cada vez menos centrado no indivíduo, e direcionando 

seu foco para o coletivo. Havendo troca de informações, facilita os relacionamentos e, por 

isso, é possível formar um grupo ativo e sintonizado. Segundo Mezomo (1991: 269), "a 



66 

administração de um hospital não é tarefa para um profissional só. Ele precisa de uma equipe 

capaz e integrada." 

° gerente precisa estar, cada vez mais, interligado ao cliente e comprometido com 

suas necessidades, ser um profissional globalizado, aperfeiçoar seus conhecimentos de 

idiomas, ser um profissional aberto às mudanças, desenvolver percepção e flexibilidade para 

recepção de novas idéias. 

Como desafio na sua atuação, o gerente precisa estar preparado para as constantes 

mudanças, buscar sinergia entre o ser humano e sua tarefa dentro da organização, de forma 

que ele obtenha satisfação ao atingir uma meta da organização, ser criativo em ações que 

alavancam as grandes mudanças, ter sensibilidade na percepção do momento e dispor novas 

idéias num sistema resistente a mudanças. E, principalmente, coerência com objetivos e 

estratégias da organização, que é um fator determinante para o pleno exercício de seu papel

gestor. Assim, torna-se possível gerar decisões que estejam mais próximas da realidade. 

Faz-se importante provocar uma reflexão crítica sobre o hiato existente entre o perfil 

dos profissionais necessários às organizações e o seu real preparo, visto que "a experiência 

tem mostrado que a viabilidade de um hospital depende fundamentalmente da qualidade de 

sua administração que, infelizmente, é muito complexa e exige um permanente trabalho de 

aprimoramento." (MEZOMO, 1991 :269) 
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3 - METODOLOGIA 

3.1. TIPOS DE PESQUISA 

Os seguintes tipos de pesquisa serão utilizados neste projeto: 

a. quanto aos fins - descritiva, pois pretende estabelecer relações intraorganizacionais na 

construção do processo decisório; e explicativa, na medida que se esclarece a necessidade 

da profissionalização de gestão; 

b. quanto aos meios - pesquisa de campo, cuja investigação empírica será realizada nos 

hospitais referenciados na amostra de entrevistas com os ocupantes dos cargos indicados, 

e observação participante; telematizada, sendo a busca de informações via Internet; 

bibliográfica, para mostrar subsídios teóricos; e estudo de caso, de forma comparativa, 

quanto às concepções e ações geradas nos hospitais selecionados. 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

O universo da pesquisa são hospitais da rede privada. A amostra selecionada é de 

três hospitais: um de pequeno porte, outro de médio porte e o terceiro de grande porte; 

localizados na região da Grande Vitória - Estado do Espírito Santo. 
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3.3. SELEÇÃO DE SUJEITOS 

Os médicos-empresários, os administradores hospitalares e demais coordenadores de 

setor que compõem a alta gerência do complexo hospitalar privado, detêm um papel ativo na 

dinâmica intra-organizacional. Privilegia-se a noção de que os seus saberes e a competência 

técnica concorrem para a importância da integração no momento da tomada de decisão. 

A população-alvo do presente estudo é composta por um total de 32 (trinta e dois) 

profissionais, integrados nos 03(três) hospitais e designados de A,B e C - ANEXO I. 

3.4. COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados por meio de: 

a- entrevistas referentes às experiências adquiridas em funções gerenciais; 

b- Observação participante das práticas administrativas; 

c- Internet - informações sobre gestão hospitalar e processo decisório; 

d- Bibliográfica - livros e revistas para elaboração do referencial teórico; 

e- Análise comparativa das características dos hospitais selecionados. 
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3.5. TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados coletados foram tratados, de forma qualitativa, a partir das análises 

resultantes dos instrumentos utilizados. 

Visando ampliar o horizonte de pesquisados, para obter um número maIOr de 

opiniões e idéias dos dirigentes das instituições de saúde a respeito da construção do processo 

decisório, procede-se à pesquisa de campo. 

Com a pesquisa de campo a pretensão foi atribuir ao trabalho certa abrangência, 

sendo um momento qualitativo, uma vez que os aspectos abordados são explorados num 

universo homogêneo de amostra não probabilística. 

Um roteiro de entrevista estruturada - ANEXO 11 foi o instrumento de coleta de 

dados utilizado na pesquisa. Baseou-se, em grande parte sobre a experiência dos 

entrevistados e, em outra parte, sobre as leituras que precederam o trabalho de campo. A 

técnica usada foi entrevista em profundidade, e recorreu-se a ela por necessitar de dados que 

não poderiam ser encontrados em registros e fontes de documentários que poderiam ser 

fornecidos pelas pessoas entrevistadas. 

Através da entrevista foi possível perceber melhor as opiniões expressadas, os 

sentimentos e as crenças de cada entrevistado. A aplicação da entrevista envolveu 

profissionais que exercem influência relevante à tomada de decisão. 



70 

A pesquisa bibliográfica acompanha todo o trabalho, se constituindo na busca a 

partir de palavras-chaves, tais como: processo decisório; cultura gerencial; gestão hospitalar 

privada; profissionalização gerencial; capacitação; função gerencial; desenvolvimento 

organizacional. 

o estudo de caso busca relevantes elementos para entendimento do assunto, através 

da comparação dos dados. Finalmente, são sintetizados os dados coletados salientando as 

diferenças e os aspectos comuns entre os hospitais, de forma a canalizar o raciocínio para 

comprovar a importância da interação do trabalho em equipe. 

3.6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

o Estudo apresenta limitações à coleta de dados: 

o estudo está limitado à área da alta gerência, tendo em vista a impossibilidade de 

trabalhar com todos os envolvidos no assunto abordado; 

Outro fator limitante é o número de unidades hospitalares a serem trabalhadas, pois a 

grande maioria dessas instituições não permitem acesso à informações quanto ao processo 

decisório; 

Como fator limitador, referencÍa-se também, a escassez de literatura específica à gestão 

hospitalar privada. 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Considera-se pertinente adaptar o delineamento de um estudo de caso múltiplo e de 

natureza descritiva, na medida em que para cada análise, a partir da percepção das 

características do ambiente organizacional, implica não só uma descrição do objeto de estudo, 

mas também se pressupõe a introdução de uma estratégia comparativa, entre os profissionais 

dos hospitais selecionados. A análise organizacional passou pelo perfil que modela as 

relações interpessoais e coletivas, implicadas na construção do processo decisório. 

A partir do enfoque em 03 (três) hospitais privados, de diferentes portes, foi realizada 

uma análise quanto ao desenvolvimento do processo decisório, com vistas a identificar as 

limitações existentes, e, quando possível oferecer sugestões de mudanças. Para identificar as 

diretrizes metodológicas baseou-se o estudo no pressuposto de prover informações sobre o 

grau de discrepância e/ou congruência desses aspectos que refletem a defasagem entre o que é 

previsto no referencial teórico e o que é de fato, realizado na prática hospitalar privada. 

Dos profissionais englobados no estudo, a especialização em Administração não foi 

um elemento comum. Apenas 12 pessoas possuem curso na área de gestão; sendo 03(três) 

administradores hospitalares, 03(três) médicos, 02(duas) farmacêuticas, 03(três) enfermeiras e 

01(uma) assistente social. Foi enfatizado o aprendizado e consolidação do conhecimento para 

perceber o grau de importância de determinadas ações, da visão holística do hospital, 

melhorando a contribuição no momento da decisão. Dentre os que não possuem o curso na 

área de gestão, foi ressaltado nos hospitais A e B de que seria um investimento em vão, pois 

seria considerado mais um profissional capacitado porém não seria valorizado. Já os 

médicos, em sua grande maioria, atribuíram ao fato de terem ocupado cargo de diretor, em 
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virtude de se considerarem pessoas com espírito de liderança e seguras. Todos os 

entrevistados que concluíram curso na área de gestão perceberam mudanças na maneira de 

administrar, e aumento na dificuldade de interação, em virtude do desconhecimento em 

gestão. 

A organização hospitalar exige gestão empresarial competente. Porém, o que foi 

verificado nos três hospitais estudados, é que a direção dos mesmos é exercida por 

profissionais sem o necessário conhecimento do negócio e da visão empresarial. 

Essas instituições hospitalares foram criadas por grupamentos médicos com a 

finalidade de complementar a sua atividade médica e, se possível, obter ganhos financeiros. 

A direção, quase sempre, é exercida por médicos que se destacam no grupo, o que nem 

sempre significa qualidade gerencial. 

Assim, o processo decisório torna-se, na maioria das vezes, um veículo de influência. 

Portanto, há necessidade de mudança de hábitos, visto que na sua essência existem 

profissionais que solicitam melhoria através da auto-crítica. Está presente o compromisso 

ético de gostar de ser profissional da saúde e de compreender os valores que introjetam no 

desempenho funcional da organização. 

Devido ao aumento do desenvolvimento tecnológico e administrativo, às exigências 

de mercado, à complexidade e sofisticação dos serviços hospitalares há um estímulo e desafio 

ao aperfeiçoamento dos métodos e técnicas. Além disso, as mudanças nas relações de 

trabalho, fazem com que haja rejeição no exercício da autoridade de uma maneira autoritária e 

a relação hierárquica tende a ser encarada, não como uma relação de domínio, mas como meio 
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de agilizar a decisão e obter resultados, que é a sua real finalidade. Daí, o executivo deve 

deixar aos especialistas, os assuntos técnicos, e assumir cada vez mais as funções de 

coordenação e desenvolvimento da competência interpessoal. 

Dessa forma, abordou-se a composição das eqUIpes de trabalho nos hospitais 

pesquisados. As respostas foram unânimes quanto a formação de equipe multiprofissional, 

porém o mesmo não acontece com a interdisciplinaridade, pois está calcada na informação, 

que é muito deficiente. Assim, o Hospital C trabalha de forma interdisciplinar; o Hospital B 

está iniciando; e o Hospital A, já trabalhou mas com a saída do administrador, isso se perdeu. 

Existindo a interdisciplinaridade, melhora a qualidade do serviço, compartilham-se 

conhecimentos e conhece-se o processo como um todo, porém há choques de percepção na 

gestão hospitalar. E, para que haja melhoria no processo é fundamental o profundo 

comprometimento da alta gerência. Assim, a responsabilidade de administrar deve ser 

assumida, também, por todo o corpo gerencial. 

A natureza multidisciplinar discute e analisa as transformações de sistema produtivo 

na esfera organizacional estudando os impactos nos processos de trabalho, nos modelos de 

gestão, no desenvolvimento e aplicações de tecnologias de comunicação e informação, nas 

novas arquiteturas organizacionais, nas estratégias competitivas geral e funcional das 

organizações e suas influências nos processos decisórios. Portanto, uma equipe sintonizada, 

ciente dos desafios, poderá criar as melhores estratégias para a gestão do negócio, se os 

diretores permitirem. 

A tomada de decisão compartilhada e em parceria através dos diversos colegiados 

criados com a introdução de novos atores no processo decisório, melhora a qualidade e a 
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legitimidade dessas mesmas decisões, sem, no entanto, retirar a responsabilidade pessoal do 

ocupante de cargo gerencial. 

No momento da tomada de decisão, há pressões sobre o indivíduo que, na maioria 

das vezes, é incapaz de assumir sozinho as consequências de seus atos. "Esta é a explicação 

para a valorização crescente da participação, da decisão grupal, do trabalho em equipe." 

(PEREIRA&FONSECA, 1997:30) 

Um dos grandes objetivos do administrador hospitalar é conseguir formar uma 

equipe multiprofissional coesa, pois não se pode mais trabalhar de forma totalmente empírica. 

O administrador hospitalar fica entre os diretores - que são os médicos-empresários e os 

coordenadores de setor, se empenhando para que todos assimilem as mudanças e possam 

incorporar novas formas de ação. Visto que, quanto maior for a disseminação das 

informações e a participação das pessoas, maior será o nível de comprometimento e as 

chances de sucesso. De acordo com Motta (1999a:230), a "geração de idéias é individual e a 

aceitação das idéias é um processo coletivo." Portanto uma ação conjunta alcança objetivos 

coletivos. 

Mas, na perspectiva hospitalar, decorrente da análise de interação entre os grupos, 

pode-se constatar nas organizações de serviços de saúde um distanciamento entre as culturas 

dos médicos com os demais profissionais da área de saúde. Os médicos são, por muitas 

vezes, paternalistas, dominantes e privilegiam a lealdade à autoridade. Sendo que os demais 

profissionais privilegiam a participação, a delegação e a harmonia na organização. Da 

interpretação dos dados da pesquisa, reforça-se a idéia de que as profissões modelam grupos 

distintos na organização hospitalar, cujos membros posicionam-se de modo distinto. 
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o trabalho de eqUipe multi profissional faz com que grupos diagnostiquem os 

problemas de integração bem como a possibilidade de elaborar planos de melhoria das 

relações entre os membros da equipe e os diversos setores. A participação favorece o 

comprometimento e contribui para o aprendizado organizacional, aumentando a agilidade e a 

flexibilidade da instituição. 

É de grande relevância mostrar a necessidade de participação no processo decisório, 

mas a sua inserção na gestão hospitalar ainda é muito incipiente. A desconfiança gerada pelos 

médicos-empresários em relação aos demais membros da equipe de trabalho, faz com que o 

estilo gerencial seja centralizador. Além de não conseguir delegar poder, da incapacidade de 

assimilar o volume de informações, devido ao forte senso corporativista, criam-se barreiras no 

desenvolvimento da equipe, tendo em vista a preponderância de autoridade e controle. Os 

coordenadores de setor entrevistados, foram unânimes ao afirmar que essa relação causa 

grande desmotivação e impede o crescimento da equipe. E, a evolução da organização 

depende da direção, que só consegue mudar o comportamento dos colaboradores mudando 

seu próprio comportamento. 

Outro fator abordado, é que na malOna das eqUipes, há preponderância do 

profissional da área médica, que faz força contra qualquer argumentação, e quase sempre, 

porque está indo de encontro aos seus interesses pessoais, e não aos interesses 

organizacionais. No momento da decisão final, muitas vezes, prevalece a opinião do diretor 

que é o médico-empresário. Isto contribui para maior visibilidade dos conflitos existentes nos 

03 (três) hospitais analisados, onde ocorrem choque por motivos semelhantes, como: 

prepotência médica; centralização de poder; falta de transparência nas informações e 

inexistência de feedback. 
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Vale ressaltar que, com a necessidade da busca da competitividade das organizações 

tem-se exigido dos profissionais, uma nova postura na sua atuação, tomando-se cada vez mais 

participativos e envolvidos no negócio. Neste momento de mudanças e de transformações, o 

profissional precisa ter sólidos conhecimentos do segmento/negócio no qual está inserido e 

compreensão dos objetivos estratégicos. Cultura, visão, sensibilidade, habilidade para 

transitar em diferentes contextos e, principalmente, coerência com objetivos e estratégias da 

organização, são também fatores determinantes para o pleno exercício do seu papel. 

No processo administrativo, o conhecimento prático e a formação teórica são tidos 

como elementos fundamentais na tomada de decisões planejadas. No entanto, conhecimentos 

e habilidades, no seu conjunto, são complementares entre si e constituem o teor central da 

capacidade gerencial. Uma vez que, a maioria dos administradores hospitalares "informa que 

encontra sempre uma carga inesperada de tarefas imprevistas, com reuniões, interrupções e 

trabalhos administrativos intensos, descontínuos e de natureza viável. Sua atenção é 

constantemente desviada por chamados diversos, o que fragmenta sua ação e toma 

intermitente o seu envolvimento no processo decisório organizacional. Tomam decisões 

através de interações diversas, ações isoladas e opiniões manifestadas esparsamente, às vezes 

pouco coerente. Aproximam-se dos problemas à medida que estes vão surgindo, na busca de 

soluções baseadas em informações parciais, imperfeitas e de primeira mão, quase sempre 

envoltas por grandes incertezas." (MOTTA, 1999a:20) 

Na base de um perfil profissional está necessariamente o perfil da pessoa que rege, 

coordena e desenvolve pensamentos e ações no campo do trabalho. A importância do 

administrador, em toda organização, é essencial, muito embora não esteja totalmente 

reconhecida por parte de alguns proprietários de hospitais que estão desvinculados da rotina 
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administrativa, e querem impor suas decisões num processo no qual os gerentes é que buscam 

informações mais detalhadas para otimizar as decisões presentes e futuras acerca das 

atividades hospitalares. O resgate da valorização do administrador está ocorrendo a custo de 

muito trabalho. Muitos hospitais estão com sérios problemas de ingerência porque não são 

gerenciados por profissionais com os conhecimentos necessários. 

A valorização do profissional, da área de gestão, nas instituições de saúde, encontra

se em fase de projeção. Vale ressaltar, alguns obstáculos à ação desse profissional, 

especificamente nos hospitais estudados: 

- o coorporativismo, a prepotência, a vaidade e a formação acadêmica do médico, que se 

considera detentor de todo o conhecimento em saúde, apesar de terem aprendido a 

cuidar do paciente e não da organização; 

- desinformação e desconhecimento de técnicas e mecamsmos de controles 

administrativos; 

- inexistência de autonomia, a nível estratégico. 

Este fato pode ser constatado com base nos seguintes dados: nos Hospitais B e C, o 

administrador e demais gerentes participam do processo decisório quando as questões são 

operaciOnais. Já, nos casos, de estratégia, somente o administrador participa e, de maneira 

bem limitada. No Hospital A, o administrador participa apenas na tomada de decisão das 

questões operacionais, ainda que com limitações. Esta participação desigual reforça a 

concentração do poder decisório da categoria médica e fortalece a predominância da 

racionalidade política sobre a racionalidade técnica. 
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Foi verificado que o administrador é visto como controller, nos 03 (três) hospitais 

representados neste estudo. A maioria dos diretores-médicos, desconhecem o potencial e as 

habilidades do administrador e dos demais gerentes. Portanto, o administrador hospitalar é 

considerado, nos hospitais em questão, como instrumento racionalizador; visto que o 

profissional, independente de sua área de atuação deve ser um agente de contínua 

transformação, redesenhando processos e aumentando a capacidade de mudança da 

organização. 

Esse contexto força a profissionalização de gestão, uma vez que a existência de 

estruturas organizacionais incompatíveis com a criação de quadros de trabalho flexíveis 

dificulta o contato entre as pessoas, o desenvolvimento do trabalho em equipe e a agilidade na 

tomada de decisão. Apesar de que "muitos dirigentes adotam posturas claramente 

antiintelectuais, menosprezando metodologias e ferramentas em favor do uso exclusivo da 

experiência e intuição. O problema é que as mudanças ambientais muitas vezes invalidam a 

experiência anterior. A receita de sucesso do passado pode tomar-se a razão para o fracasso 

no futuro. Usar somente a intuição pode trazer problemas. Empresas são sistemas sociais 

complexos. As múltiplas interações que regem sua dinâmica os tomam contra-intuitivos. 

Decisões sem análise falham, e muito." (CALDAS & WOOD JR., 1999:246) 

A construção da visão e dos objetivos estratégicos por parte dos gerentes possibilita 

suas inserções, de forma comprometida, no futuro almejado. A definição das diretrizes 

estratégicas projeta os possíveis caminhos a serem perseguidos. A monitoração sistemática 

das diretrizes e rotinas de forma colegiada, nas várias instâncias decisórias, tomando como 

base a comparação entre as ações planejadas nas diretrizes e os indicadores de desempenho 
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das rotinas, possibilita manter o direcionamento sob controle, identificando, inclusive, 

caminhos alternativos melhores que os planejados inicialmente. 

o direcionamento estratégico é tarefa de todos. Já não há separação entre pensar e 

executar. "Todos pensam, logo existem, portanto devem também agir. Aos executivos cabe 

facilitar o desenvolvimento das habilidades e competências, garantir que todos tenham livre 

acesso às informações e assegurar que as iniciativas estratégicas promissoras sejam 

identificadas e desenvolvidas." (CALDAS e WOOD JR.,1999:242). Portanto, tratando os 

coordenadores de setor como conselheiros estratégicos, melhora a qualidade do processo 

decisório. 

Com planejamento é possível encadear ações para um determinado fim. Sendo 

assim, "para os executivos, um plano deve ser um sistema de apoio para a tomar decisões. 

Planejar ajuda a lidar com a grande quantidade de informações e fatos que surgem no dia-a

dia. Ter um plano é reduzir esta complexidade a algo tratável." (CALDAS & WOOD JR., 

1999:243) 

Foi observado que na dinâmica hospitalar das instituições estudadas, tenta-se fazer 

um planejamento das ações mas o que movimenta mesmo é a demanda diária. Visto que, em 

virtude da própria função médica, muitas vezes, suas ações devem ser imediatas, portanto não 

conseguem lidar com o planejamento. E, também, devido à complexidade das organizações, 

já que várias ações são realizadas de maneira urgente. Assim, a maioria das tarefas 

executadas nos Hospitais A e B são rotineiras. No Hospital B estão implementando o plano 

anual de metas. No Hospital C. há um bom planejamento na área de treinamento de pessoal. 
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o avanço tecnológico da medicina e, Via de consequência o aumento da 

complexidade dos procedimentos médicos, passou a exigir mais equipamentos, e mais 

recursos humanos qualificados. Assim os custos se elevando em proporções não 

acompanhadas pelas receitas, foram exigindo, cada vez mais, planejamento, organização e 

controle gerencial. 

A complexa dinâmica de hoje, requer que os gerentes detectem e definam os 

problemas existentes, numa visão ampla e não particular, e a seguir selecionem e 

implementem soluções integradas e não isoladas. Para tanto é fundamental uma visão atenta e 

contextualizada da realidade. Mesmo assim, foi verificado que há fragmentação do processo 

decisório nos 03 (três) hospitais estudados. 

o discurso é de decisões rápidas, de descentralização do poder mas, na prática, 

prevalece o sistema de comando-e-controle. Decisões concentradas prejudicam a tomada de 

decisão. Há decisões precipitadas, pois discute-se menos e erra-se mais. Ilustra-se com os 

dados a seguir: no Hospital A, o processo decisório é bastante lento, uma vez que este 

processo é bem centralizado. No hospital B foi observado que os diretores, que são médicos, 

envolvem-se com o trabalho de suas respectivas áreas, podendo gerar relações de poder 

diferenciadas. Eles não se envolvem com o programa de desenvolvimento gerencial, 

causando resistência e demora na sua implementação. Então, criou-se uma dinâmica 

dicotomizada: gerentes participativos com uma diretoria distante do dia-a-dia. Assim, o 

gerenciamento hospitalar fica comprometido, uma vez que não há participação ativa por parte 

dos médicos-empresários e, no momento da tomada de decisão são os que possuem maior 

influência. No Hospital C, foi observado grande conflito de delegação de poder. 



81 

Vislumbraram um crescimento onde é vital a distribuição da autonomia para acompanhar o 

desenvolvimento da organização. 

A influência do emocional/racional, na tomada de decisão, foi outro fator pontuado. 

Onde, de acordo com depoimentos dos entrevistados: 

D 14% acreditam que o emocional é forte no momento da decisão; 

D 51 % equilibram o emocional/racional, pois consideram a pessoa como ser humano e 

profissional, sem, no entanto, prejudicar a organização; 

D 35% conseguem decidir apenas pelo racional. 

Entretanto, as relações de poder estão aparentemente mais democráticas, mas ao 

mesmo tempo muito mais sutis, o que exige maior competência política. Esse é um aspecto 

delicado e desafiante. Para dominar esse assunto, é preciso desenvolver a habilidade de 

desvendar a alma humana para estabelecer relações interpessoais mais produtivas. O hospital 

A apresentou exemplos cotidianos de excesso de valorização da hierarquia, paternalismo e 

"autoritarismo camuflado". O resultado apresentado são contradições sérias: as organizações 

querem pessoas competentes e geniais, mas ao mesmo tempo obedientes e submissas; 

empreendedoras e com habilidade de liderança, mas sem dose correspondente de poder e 

autonomia. 

O hospital não é uma empresa-objeto que existe apenas para gerar lucros. Precisa de 

um bom posicionamento mercadológico através de uma boa equipe. É importante a união do 

conhecimento, e que se tenha visão sistêmica e capacidade de diagnóstico. Assim, permite 

que os administradores hospitalares possam concentrar tempo e esforços naquilo que a 
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organização realmente necessita para atingir seus objetivos, uma vez que esse equilíbrio exige 

atenção contínua e ação planejada. 

Sendo aSSIm, para manter posição de destaque na área da saúde, somada à 

emergência de novos conhecimentos no campo da administração, é preciso desenvolver uma 

proposta de ampliação de suas atividades, considerando a experiência e o amadurecimento 

vivenciados que sejam capazes de sediar e estruturar ações mais amplas para atender à 

demanda crescente. 

Significativas mudanças no cenário, do setor de serviços de saúde, tem demandado 

por parte das organizações hospitalares, a busca incessante de maior produtividade e da 

competitividade que as permitam manter-se e desenvolver-se no atual contexto. Na base de 

todas as mudanças organizacionais está o trabalho em grupo, a aprendizagem, a polivalência e 

a multifuncionalidade dos gerentes, a autonomia, a cooperação e a participação de todos os 

envolvidos, diferenciando-se da lógica da especialização intensiva do trabalho. 

Entre as mudanças levantadas no referido estudo, ressalta-se a necessidade de 

conhecimento, ultrapassando o meramente empírico, e aperfeiçoamento na área de gestão; a 

capacidade de planejar; o desenvolvimento das habilidades de comunicação; o trabalho em 

equipe; a capacidade de decisão; a flexibilidade; a valorização de traços de personalidade; a 

criatividade, a iniciativa e o respeito às opiniões. O perfil do gerente deve, então, adequar-se 

às novas funções. 
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A situação profissional é geradora de padrões simbólicos que modelam a distinção 

dos grupos profissionais, e nos hospitais aqui apresentados, interferem na construção 

diferenciada da cultura organizacional. 

Os dados sobre a percepção dos entrevistados demonstraram a existência de um 

universo de critérios, nos quais os conhecimentos, as crenças, os interesses estão refletidos 

basicamente nos critérios técnicos, administrativos, políticos, econômico-financeiro e cultural. 

Portanto um sistema multicriterial de apoio à decisão é um instrumento que permite trabalhar 

esta realidade de múltiplos atores, múltiplos critérios e múltiplas ações. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como referência o problema de pesquisa deste trabalho, 

Até que ponto a inexistência de integração na alta gerência 
gera problemas na construção do processo decisório em or
ganizações hospitalares privadas? 

verifica-se que, nos 03 (três) hospitais analisados existe a necessidade de uma relação 

intraorganizacional integrada da alta gerência, tendo em vista a construção do processo. 

Esta constatação é reforçada na medida em que é possível interpretar as organizações 

de saúde da mesma maneira que outras organizações. De fato, as semelhanças superam em 

muito as diferenças. No entanto, porque o objeto refere-se a estas organizações, serão 

realçados elementos que dêem especificidade a elas e as peculiarizem. 

Betson & Pedroja (1989) que analisam os gerentes-médicos nas organizações de 

saúde citam autores como Drucker, Caplow e Sheldon que não identificam especificidade 

substantiva em qualquer tipo de organização, afirmando que aquilo que se desenvolve na 

gerência de uma organização pode ser aplicado a qualquer outra, possuindo assim uma visão 

universalista da gerência. 

Apesar disso, encontram-se autores como Shortell & Kaluzny (1988) que consideram 

as organizações de saúde "únicas". 

Shortell & Kaluzny vêem como característica específica que o trabalho desenvolvido 

por estas organizações é sentido como muito variável e altamente complexo. Isto porque, 
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muitas vezes ele tem caráter emergencial e inadiável, com baixa tolerância para o erro, a 

dúvida e a ambiguidade. Contribui para este sentimento a alta interdependência das 

atividades, o que necessita de um alto grau de especialização, demandando um grande número 

de profissionais. 

Outra característica é a grande profissionalização de parcela considerável de seus 

membros, determinando uma identificação maior com a categoria do que com a organização. 

Constata-se, também, o pouco controle efetivo exercido pela gerência dessas 

organizações sobre os médicos, que são os primeiros responsáveis pelo trabalho realizado. 

Em muitas organizações de saúde, em especial os hospitais, a inexistência de apenas 

uma linha de autoridade, criando problemas na determinação de responsabilidades e 

dificuldades na coordenação de ações. A organização confere grande parcela de poder aos 

próprios médicos comprometendo o desempenho do administrador hospitalar. 

Dentre as especificidades, são mencionadas a dependência dos profissionais que 

operam as organizações, bem como a autonomia, advinda de possuírem com exclusividade os 

conhecimentos e habilidades para a realização do trabalho. Outro aspecto específico a ser 

considerado é a diversidade e a dificil definição de seus produtos, possuindo o hospital, 

atividades-meio e atividades-fim, além de servirem às necessidades complexas e variáveis de 

sua clientela. 
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Concluindo o assunto sobre as organizações de saúde, retoma-se a Shortell & 

Kaluzny que descrevem o trabalho dos gerentes e seus papéis organizacionais, baseando-se 

nestas instituições. 

Estes autores identificam quatro papéis gerenCIaIS: "motivar e liderar pessoas e 

grupos"; "operar o sistema técnico"; "renovar a organização"; e "mapear o futuro." 

o primeiro papel ocorre através da satisfação de valores e interesses individuais e do 

reconhecimento da existência dos grupos e sua natureza. Portanto, deve-se trabalhar a 

estrutura social dos grupos. 

o segundo papel se dá através da determinação de um desenho apropriado ao 

trabalho, do estabelecimento de mecanismos de comunicação e coordenação, e do controle da 

performance. Assim, os gerentes ocupam-se com o desenho do trabalho, a coordenação e 

comunicação, com a autoridade, o poder e a influência. 

Com a determinação de um desenho organizacional adequado, com a obtenção de 

recursos, com a aplicação da gestão de mudança e, consequentemente, com o alcance de 

metas consegue-se a renovação organizacional. Correspondendo ao terceiro momento. 

No desempenho do quarto papel os gerentes devem gerir a estratégia e antecipar o 

futuro. Enfatizando, assim, a relevância da integração da alta gerência para a consistência do 

processo decisório, visto que com a velocidade das mudanças, a abertura de mercado e a 

tecnologia da informação - fonte de poder renovador para a estrutura gerencial e 

administrativa do hospital. 
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ANEXO I 

HOSPITAIS PEQUENO MEDIO GRANDE TOTAL PERCENTUAL 

PROFISSIONAL PORTE (A) PORTE (8) PORTE (C) 

Administrador 01 01 01 03 9% 

Assistente 01 01 01 03 9% 

Social 

Enfermeiro 03 03 03 09 29% 

Farmacêutico 01 01 01 03 9% 

Médico 04 05 02 11 35% 

Nutricionista 01 01 01 01 9% 

TOTAL 11 12 9 32 100% 



ANEXO 11 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

= DADOS PESSOAIS 

- Sexo 
Idade 
Formação (graduação) 

- Curso de Especialização em Administração 
- Cargo ocupado 
- Tempo no cargo 

= ESTILO GERENCIAL 

- Você percebeu alguma mudança na sua forma de administrar após 
conclusão do curso na área de gestão? 

- Como se sentiu preparado para ocupar o cargo sem ter curso na área 
de gestão? 
Essa é a sua auto-percepção? E a visão dos que trabalham com 
você? 

- Como é composta a equipe de trabalho na sua organização? 
Multiprofissional? Há abordagem interdisciplinar? 
Na sua organização, quais as pessoas que participam do processo 
decisório? 

= SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Como a sua instituição considera o administrador hospitalar? 
- O que você espera do trabalho desse administrador? 
- Como você vê o impacto da profissionalização na área de saúde, 

trabalhando com pessoas de formação específica? 



Como acontece o desenvolvimento das tarefas na sua organização? 
Há planejamento ou responde-se ao dia-a-dia? 
De que maneira a sua organização considera o processo decisório? 
Numa tomada de decisão, você avalia sentimentos do mesmo modo 
que julga fatos? 

= ASPECTOS GERAIS 

Na sua organização, a que você atribui a existência dos conflitos entre 
médicos e administradores? 
Numa tomada de decisão, além da importância do conhecimento 
técnico sobre o assunto em questão, o que mais merece 
consideração? 
Gostaria de abordar algo mais sobre a construção do processo 
decisório? 




