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RESUMO•

o objetivo da presente pesquisa foi apresentar os principais aspectos associados à gestão da
qualidade na área hospitalar. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza
qualitativa e interpretativa, com a utilização do Estudo de Caso realizado através de pesquisa
face a face com a Gerente de Serviços do Hospital Vita Volta Redonda. As principais
conclusões foram que o hospital pesquisado adotou o sistema de gestão da qualidade como'
estratégia para estabelecimento de vantagem competitiva e que para isso foram realizados
planejamentos estratégico, tático e operacional, além da utilização de métodos e itens de
controle para o gerenciamento da qualidade. Concluiu-se ainda que outros fatores como
redução de custos, melhoria dos processos e diminuição do retrabalho, foram também
motivadores para a adoção desse tipo de gestão. Verificou-se mais, que o hospital certificou
seu sistema de qualidade através da Acreditação Hospitalar para comunicar a clientes e ao
mercado que seus processos estão de acordo com as normas do Manual Brasileiro de
Acreditação. Todas essas conclusões vão ao encontro dos aspectos teóricos referenciados no
trabalho. Foi identificado no hospital uma preocupação com a redução de custos e a utilização
do BSC para controle de seus processos, então, verificou-se a oportunidade de desenvolver
novos estudos referentes a utilização do BSC em unidades médico-hospitalares e à adoção de
um sistema de gestão da qualidade para a redução dos custos. Esse trabalho, a partir de sua
publicação, poderá contribuir para que outras instituições do setor de saúde, não só
organizações médico-hospitalares, adotem sistemas de gestão da qualidade e comuniquem aos
interessados através da Acreditação Hospitalar, beneficiando não só a si, mas também aos
usuários dos sistemas de saúde.

Palavras-chave: Planejamento; Qualidade; Acreditação hospitalar
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ABSTRACT

The purpose of this paper was to present the main aspects associated with the management of
quality in the hospital area. As for its methodology, it is a survey of qualitative and
interpretative nature, with the use of case study performed through aface toface inquiry with
he Manager of Services of Vita Hospital in the city of Volta Redonda. The main conclusions
ere that the studied hospital adopted the system of quality management as a strategy for the

e tablishment of competitive advantage which, for this purpose, strategic, taclical and
operational plans were carried out, in addition to lhe use of methods and items of control for
quality management. One may still conclude that other factors such as cost reduction,
improvement of processes and decrease Df rework, were also motivating faclors for the
adoption of this type of management. Furthermore, it was verified that lhe hospital certified
i s quality system through Hospital Accreditation to communicate to the customers and to the
market that their procedures are in accordance with the rules of the Brazilian Manual of
Accreditation. Ali these findings meet the theoretical aspects referred to in lhe paper. lt was
identified in the hospital a concern for lhe reduction Df costs and the use of BSC to control
their processes then, the opportunity to develop new studies regarding lhe use of BSC in
hospital-medicai units was verified as well as th adoption of a system of quality management
for the reduction of costs. This paper, beginn" g with its publication, might contribute to
other institutions in the healthcare sector, other han hospital-medicaI organizations, in order
to adopt quality management systems and to communicate interested parties through lhe
Accreditation Hospital, benefiting not only itsel but also users of the health systems.

Key-words: Planning; Qu ely; Hosp eta/Accreditation
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INTRODUÇÃO

A qualidade, como conceito, é conhecida há milênios (MARSHALL, 2006), porém, as

rimeiras preocupações das organizações em relação a esse tema foram evidenciadas na fase

da inspeção, que surgiu no século XIX devido à produção em massa (GARVIN, 2002 apud

ARSHALL, 2006, p. 21). A próxima fase, marcada pela publicação, em 1931, da obra

Economic control of quality of manufactured product (SHEWHAR T, 1931 apud MARSHAL,

006, p. 22), é conhecida pelo controle estatístico da qualidade, necessário devido ao

crescimento do comércio e conseqüentemente da produção, a partir do qual já não era mais

ossível fazer a inspeção de todas as peças produzidas, e passou-se a fazê-la por amostragem

'WRAN, 1993).

A fase da garantia da qualidade se iniciou por volta da 11 Guerra Mundial

MARSHALL, 2006), e fez com que a qualidade ocupasse maior espaço nas questões

organizacionais. Nessa fase, foi comum a criação e a "independência" de uma função de

garantia da qualidade onde cada divisão deveria manter um departamento de garantia da

qualidade que se reportasse a administração divisional superior e que não estivesse

subordinada a função de produção (WRAN e GRYNA, 1991).

Quando toda a empresa tomou-se responsável pela qualidade, em meados do século

XX, surgiu a gestão estratégica da qualidade, voltada para a satisfação das necessidades dos

clientes (WRAN, 1993).

A fase de gestão da qualidade deixou clara sua importância, inclusive para as empresas

de serviços, e a qualidade deixou então de ser exclusividade da indústria (NOGUEIRA,

2008). Entre estas empresas de serviços, incluem-se as voltadas à saúde, que foram talvez, as

últimas, a se preocuparem com o assunto qualidade. Explica-se que essa preocupação tardia

com a qualidade é justificada pelo fato de que as empresas prestadoras de serviços de saúde

acreditavam possuir qualidade em medida suficiente, ou porque temiam ser complexo o

gerenciamento das mudanças que o processo de gestão baseado na qualidade causa, ou ainda,

porque perceberam que houve uma superestimação dos conhecimentos médicos e que os

profissionais de medicina eram resistentes ao trabalho em equipe (MELLO e CAMARGO,

1998).

Os primeiros registros da aplicação dos princípios que norteiam a gestão baseada na

qualidade na área de saúde datam do flll1 da década de 60 e início da década de 70, nos
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stados Unidos. No Brasil, a Federação de Hospitaisl, no fim da década de 80, buscou

esenvolver projetos voltados para a melhoria da qualidade e desempenho de seus filiados

'INNOCENZO, 2006).

° setor médico-hospitalar apresenta ligação direta com o bem-estar de seu cliente

através de um processo de prestação de serviços cujo produto fmal é a própria saúde. Nesse

processo os clientes não esperam e não toleram falhas, pois qualquer erro incide diretamente

obre sua vida, ou pior, a perda dela. Então, espera-se que a prestação de serviços médico-

ospitalares seja executada minuciosamente e com toda a eficácia possível. Assim, uma das

maneiras da instituição hospitalar comunicar a seus clientes que possui qualidade é por meio

das certificações, que são o conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo

independente com o objetivo de atestar publicamente que determinado produto/serviço atende

determinadas especificações. Entre as certificações para a área de saúde está a Acreditação

Hospitalar: um sistema de avaliação da qualidade de serviços de saúde, voluntário, periódico e

reservado, aliado à gestão da qualidade (MELLO e CAMARGO, 1998).

Para atingir a certificação acredita-se que tais instituições tenham criado e seguido um

planejamento estratégico, pois, é através dele que a empresa norteia suas atividades quanto à

implementação e controle de suas estratégias.

Dentro desse contexto, este trabalho possui os seguintes objetivos:

1. Objetivo geral:

• Apresentar os principais aspectos associados à gestão da qualidade na área

hospitalar .

2. Objetivos específicos:

• Apresentar os principais aspectos da área de planejamento estratégico e sua

aplicação na busca por vantagem competitiva;

• Apresentar a qualidade como uma forma de obter vantagem competitiva na área

de serviços médico-hospitalares; e,

• Realizar um Estudo de Caso para compreender como se deu o processo de

implementação de um sistema de gestão qualificado pela Acreditação Hospitalar;

1 Instituição representativa da maior parte das instituições de serviços de saúde no Brasil.
(D'INNOCENZO, 2006)
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Para tanto, o trabalho foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas (livros,

revistas, internet, artigos, periódicos institucionais, etc.) e de um Estudo de Caso em um

hospital e possui ainda a seguinte estrutura, além dessa introdução; no Capítulo 1 foram

apresentados os aspectos gerais que cercam o planejamento estratégico e a obtenção de

vantagem competitiva; no Capítulo 2 foram apresentados o histórico, conceitos e certificações

da qualidade, evidenciando sua aplicação na área hospitalar e o Capítulo 3 apresenta a

metodologia, resultados e discussões acerca de um Estudo de Caso em um hospital onde

foram verificados os principais aspectos que cercaram o processo de Acreditação; por fim são

apresentadas as considerações fmais, as referências bibliográficas e os anexos.
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1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

1.1 Planejamento

1.1.1. Histórico da área de planejamento

° planejamento na moderna administração iniciou-se com a função de prever,

onsiderada por Henry Fayol como uma das cinco funções básicas do ad1J1Ínistrador

ASAROTTO, 2002). Na abordagem clássica da administração, Fayol defmiu o ato de

administrar como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Juntas, essas tarefas

oram denominadas funções administrativas. Em sua concepção, prever consistia em

isualizar ° futuro através de sua avaliação, bem como traçar programas de ação em função

a previsão realizada (CHIAVENATO, 2000).

Em meados do século XX, já na escola neoclássica da administração, a previsão de

Fayol foi substituída pelo planejamento (CHIAVENATO, 1983 apud CASAROTTO, 2002, p.

34). Para os autores neoclássicos as funções básicas do administrador passaram a ser:

planejar, organizar, dirigir e controlar, constituindo assim o processo administrativo,

conforme ilustrado na Figura 1, em substituição aos atos administrativos (CHIAVENATO,

2000).

Planejamento

.. Formular objetivos e meio•...
para alcançá-los

r
.~~

Recursos ~, Desempenho
Controle 11 Organização

Humanos Objetivos
Financeiros Monitorar as i Desenhar o trabalho, Produtos•... •... ••••
Materiais •...

atividades e corrigir os
•...

alocar recursos e
•.... Serviços

Tecnológicos desvios coordenar atividades Eficiência
Informação Eficácia

L .4lo

,;, ~, L--

Direção

Designar pessoas, dirigir ...:..

seus esforços, motivá-Ias, ~

liderá-Ias e comunicá-Ias

Figura 1: As quatro funções administrativas
Fonte: CHIAVENATO, 2000, p. 194
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Após a metade do século XX, a Administração Estratégica tomou-se uma disciplina

acadêmica, como marketing ou fmanças. Acredita-se que o início da literatura sobre estratégia

aconteceu em meados dos anos 60. Porém, observa-se que somente a partir de 1980 esta

literatura começou a crescer a altas taxas (MINTIZBERG, AHLSTRAND, & LAMPBEL,

2000). Nesse sentido, Wright et alI (2000) afIrmam que

durante os anos 1950, a Ford Fundation e a Carnegie Corporation financiaram uma
análise de currículo e ensino de escolas de administração. A partir dessa pesquisa
surgiu o relatório Gordon-Howell que conclui que a educação formal em
administração nas universidades deveria ser estendida e concluída com uma
disciplina mestra que integrasse os conhecimentos dos estudantes de disciplinas
como contabilidade, finanças, marketing, administração e economia. A maioria das
escolas aceitou as conclusões desse relatório e desenvolveu uma disciplina mestra
que tomou-se conhecida como "Política de Negócios"( ...) (...) Com o tempo, os
parâmetros desta disciplina mestra expandiram-se e passaram a incluir análise mais
formais do macroambiente da empresa, do ambiente setorial, da missão, dos
objetivos gerais, da formulação de estratégias, da implementação de estratégias e do
controle estratégico. Essa concepção expandida do escopo da disciplina passou a ser
referida como Administração Estratégica, em oposição ao termo mais restrito
política de negócios (Wright, Kroll e Pamell, 2000, pág. 28).

1.1.2. Conceito e etapas do planejamento

Existem na literatura vários conceitos sobre planejamento estratégico. Para Chiavenato

(2000, p. 280), planejamento estratégico "refere-se à maneira pela qual a empresa pretende

aplicar determinada estratégia para alcançar os objetivos propostos".

Oliveira (2005b, p. 34-35) apresenta o planejamento como "o estabelecimento de um

conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro

tende a ser diferente do passado( ...)". O autor ressalta, ainda, que o planejamento é um

processo continuo de pensamento sobre o futuro o que implica num processo decisório

permanente, dentro de um contexto ambiental interdependente e mutável.

Sem levar em consideração todas as características básicas do planejamento, alguns

aspectos podem ser evidenciados: "Planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às

implicações futuras de decisões presentes." (DRUCKER, 1962, p.131 apud OLIVEIRA,

2005b, p. 36) e "Planejamento não é um ato isolado." (OLIVEIRA, 2005b, p. 36).

Para Certo et ai (2005), o planejamento estratégico é visto como um processo contínuo

e interativo cujo objetivo é manter a empresa integrada a seu ambiente. Como processo

interativo, significa que ao chegar à última etapa do planejamento, volta-se à primeira, o que

consiste em uma série de etapas que são repetidas ciclicamente, passando pelas fases de

análise do ambiente, estabelecimento de diretriz organizacional, formulação de estratégia,

implementação da estratégia e controle estratégico.
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Oliveira (2005b) descreve etapas semelhantes, dividindo a elaboração e

implementação do planejamentos estratégico em quatro fases, conforme apresentado na

Figura 2.

DI gnõ boo
e tratégico

Mi Aoda
empre a

I
"

Controle e
avaliação I

~~ I-,J
Instrumento
pre critivos e
quantitativos

Figura 2: Fases do planejamento estratégico
Fonte: OLIVEIRA, 2005, p. 69

Etapa 1: Diagnóstico Estratégico: primeira etapa do processo de planejamento, o

diagnóstico estratégico, na descrição de Oliveira (2005b) engloba:

1) identificação da visão;

2) análise externa;

3) análise interna; e,

4) análise dos concorrentes

1) A visão de uma empresa pode ser apresentada como

os limites que os proprietários e principais executivos da empresa conseguem
enxergar dentro de um período de tempo mais longo e uma abordagem mais ampla.
Nesse contexto a visão proporciona o grande delineamento do planejamento
estratégico a ser desenvolvido e implementado pela empresa. A visão representa o
que a empresa quer ser. (OLIVEIRA, 2005b, p. 88)

2) A análise externa consiste em identificar as ameaças e oportunidades do ambiente

da empresa e a melhor maneira de evitar, ou aproveitar, estas situações.

3) Na análise interna verificam-se os pontos fortes e fracos da empresa (OLIVEIRA,

2005b). As análises interna e externa são integradas numa matriz conhecida como matriz

SWOT.
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MatrizSWOT

Ambiente
Externo

Ambiente
Interno

Figura 3: Matriz SWOT
Fonte: Adaptado pela autora a partir de OLIVEIRA, 2005b

A análise de ambiente, assim defrnida por Certo et ai (2005) - que engloba ambiente

externo com o interno - é útil para identificar oportunidades e riscos atuais e futuros que

possam influenciar a capacidade da organização em atingir suas metas. A análise do ambiente,

segundo os autores, ocorre em três níveis:

1) Ambiente Externo, composto de: Ambiente Geral; Econômico; Social; Político;

Legal; Tecnológico.

2) Ambiente Operacional, composto de: Cliente; Concorrência; Mão-de-obra;

Fornecedor; Cenário internacional.

3) Ambiente Interno, composto: Aspectos organizacionais; Aspectos de marketing;

Aspectos frnanceiros; Aspectos de pessoal; Aspectos de produção.

Embora os concorrentes façam parte do ambiente externo, Oliveira (2005b) separa-os

durante sua análise em função da importância e influência que podem ter no andamento

(resultados) de uma organização. Poré~ todo o trabalho de análise dos concorrentes só terá

valor se for direcionado para estabelecer algum tipo de vantagem competitiva, que significa

determinada característica que a instituição tenha e que lhe garanta alguma vantagem frente a

seus concorrentes.

Etapa 2: Missão da Empresa

A missão é uma maneira pela qual a empresa traduz determinado sistema de valores

em termos de crenças ou áreas básicas de atuação levando em consideração as traduções e

filosofias da empresa (OLIVEIRA, 2005b).

A missão é a "razão de ser" de uma organização e pode ser traduzida como uma

declaração ampla da diretriz organizacional e para desenvolvê-la é importante considerar as

informações geradas na fase de diagnóstico estratégico (CERTO et ai, 2005).
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Etapa 3: Instrumentos prescritivos e quantitativos

'Nessa etapa, a análise básica é a de "como chegar à situação que se deseja". Para

tanto, pode-se dividir esta fase em dois instrumentos perfeitamente interligados' (OLIVEIRA,

2005b, p.78).

Os instrumentos prescritivos explicitam o que a empresa deve fazer para alcançar os

propósitos defmidos na missão e os instrumentos quantitativos "consistem nas projeções

econômico-fmanceiras do planejamento orçamentário" (OLIVEIRA, 2005b, p. 80) para

realizar os programas descritos pelos instrumentos prescritivos.

A Figura 4, segundo o mesmo autor, apresenta o conjunto de instrumentos prescritivos

utilizados no planejamento das atividades de uma organização até chegar à aplicação do

conjunto de instrumentos quantitativos.

OBJETIVOS DESAFIOS
realização que exjge

esforço extra para alcance
do objetivo

META
passos quantificados e
aprazados para alcançar
os desafios e objetivos

situação que se pretende
atingir

POLíTICAS DIRETRIZES
conjunto estruturado e
interativo dos objetivos,
estratégias e políticas

ação ou caminho para
alcançar os objetivos

parâmetros ou orientações
para tomada de decisões

PLA OS CÃO
conjunto das partes
comuns dos diversos

projetos

OJ OS
trabalhos a serem feitos
com responsabilidade de

execução

Figura 4: Etapas de tratamento dos instrumentos prescritivos e quantitativos
Fonte: Elaborado pela autora a partir de OLIVEIRA, 2005b.
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Etapa 4: Controle e avaliação

Chegando a esta etapa, toma-se mais clara a discussão de Certo et aI (2005) quanto à

ciclicidade e continuidade do processo de planejamento. Se o resultado da avaliação indica

não-conformidade com os resultados planejados, o processo de planejamento é refeito e, se

indica conformidade, volta-se à etapa inicial em busca de oportunidades de melhoria para

aperfeiçoar as estratégias da organização e lhe garantir vantagem competitiva frente aos

concorrentes.

Nesse contexto, o processo de controle tem como objetivo verificar como a empresa

esta caminhando (OLIVEIRA, 2005b). Trata-se da monitoração do processo de planejamento

estratégico para garantir que o mesmo funcione apropriadamente. Pode-se, então, afrrmar que

o processo de controle existe para garantir que os resultados planejados tornem-se reais; é a

informação sobre o retomo do processo de planejamento e é fundamental para determinar se

todas as etapas estão apropriadas, compatíveis e funcionando de forma adequada (CERTO et

ai, 2005).

A partir dos resultados obtidos no processo de controle passa-se para processo de

avaliação, ou seja, o responsável por esta atividade irá, com base em parâmetros pré-

estabelecidos aceitar, aceitar com restrições ou rejeitar os resultados que foram colocados em

avaliação.

1.1.3. Tipos de planejamento

Para a operacionalização do planejamento estratégico é
, .necessarlo seu

desdobramento em planejamentos táticos e estes em operacionais, cada um com diferentes

abrangências e horizontes de tempo (CHIAVENATO, 2001). Dessa forma, é estabelecida

uma hierarquia entre os tipos de planejamento, conforme observado na Figura 5.

Planejamento
Estratégico

,

J
Planejamento

Tático

Planejamento
Operacional

Figura 5: Hierarquia entre os tipos de planejamento
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2005, p. 45
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° planejamento estratégico é considerado de longo prazo e mais abrangente que os

demais. Deve especificar onde a organização pretende estar no futuro e o que fará no
,

presente para atingir tal objetivo (CHIAVENATO, 2001). E geralmente responsabilidade dos

níveis mais altos da empresa e trata da formulação de objetivos e da seleção de ações a serem

seguidas para o alcance destes, levando em consideração as condições e sua evolução

esperada. (OLIVEIRA, 2005b)

Para que o planejamento estratégico seja executado, é feito o seu desdobramento em

planejamentos táticos, que são menos abrangentes e de médio prazo. Dizem respeito ao

planejamento de um departamento da organização ou de uma unidade de negócio ou mesmo

de uma linha de produtos, dependendo do porte e da natureza da atividade da organização.

Trata das atividades de uma área de resultado e não de toda a empresa (CHIAVENATO,

2001).

Assim, o planejamento tático é realizado a partir do desdobramento dos objetivos,

estratégias e políticas estabelecidas no planejamento estratégico (OLIVEIRA, 2005b). Cada

um desses desdobramentos é detalhado e formalizado em planos de ações específicos, dando

origem ao planejamento operacional (CHIAVENATO, 2001).

O planejamento operacional é de curto prazo e encontra-se no menor nível da

organização, possui menos abrangência e também prazos menores quando comparado com o

planejamento tático. Suas atividades estão ligadas diretamente à execução dos objetivos e

pode ser considerado como o detalhamento de cada uma das partes do planejamento tático

(OLIVEIRA,2005b).

1.2 Estratégia e vantagem competitiva

1.2.1. Conceito

Para Mintzberg e Quinn (2001) não existe uma defmição que possa ser apresentada

como universal, sendo o termo estratégia utilizado de formas diferentes por autores e gerentes.

Assim, alguns incluem na estratégia metas e objetivos, outros fazem distinção entre eles.

Entre outros conceitos, pode-se apresentar estratégia como
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padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e seqüência de ações de
uma organização em um todo coerente. Uma estratégia bem-formulada ajuda a
ordenar e alocar os recursos de uma organização para uma postura singular e viável,
com base em suas competências e deficiências internas relativas, mudanças no
ambiente antecipadas e providências contingentes realizadas por oponentes
inteligentes (QUINN, 2001, p. 20).

Para Mintzberg (2001b), a palavra estratégia há muito tem sido usada de várias

maneiras, mesmo que tenha sido defmida tradicionalmente de apenas uma. Em função de uma

utilização intensa da palavra estratégia, o que muitas vezes distorce o seu sentido real, que

fora defmido. O reconhecimento da existência de várias defmições pode ajudar as pessoas a

manobrar pensamentos através deste difícil campo. Assim sendo, segundo Mintzberg (2001b),

cinco defmições de estratégia são apresentadas:

a) Estratégia como plano: é algum tipo de curso de ação conscientemente engendrado,

uma diretriz (ou conjunto de diretrizes) para lidar com uma determinada situação. Por esta

definição, as estratégias têm duas características essenciais: são preparadas previamente às

ações para as quais se aplicam e são desenvolvidas conscientes e deliberadamente;

b) Estratégia como pretexto (manipulação): está dentro da estratégia como plano, com

o objetivo específico de enganar o concorrente ou competidor;

c) Estratégia como padrão: se as estratégias podem ser pretendidas como plano geral

ou pretexto específico, certamente podem ser realizadas - isto é, defmir a estratégia como

plano não é suficiente, precisa-se também de uma defmição que abranja o comportamento ou

resultante, que é um padrão em um fluxo de ações;

d) Estratégia como posição: é a força de mediação entre os contextos interno

(organização) e externo (ambiente), isto é, especificamente uma maneira de colocar a

organização em seu ambiente, ou "harmonização"; e

e) Estratégia como perspectiva: é a estratégia que procura posicionar a organização

olhando para dentro, na verdade para dentro das cabeças dos estrategistas. Seu conteúdo

consiste não apenas de uma posição escolhida, mas de uma maneira enraizada de ver o

mundo.

Para o autor não é possível inter-relacionar estas cinco defmições. O mesmo afirma

que estratégia pode ser compreendida tanto como perspectiva quanto como posição, plano,

pretexto e ou padrão. Como plano, a estratégia apresenta a noção de intenção e reforça o papel

de liderança consciente. Enquanto padrão realizado, dirige-se sobre a ação efetiva

(comportamento realizado), introduzindo a noção de que a estratégia pode emergir. A
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estratégia como posição apresenta o contexto ambiental levando-se a considerar questões de

competição e cooperação, podendo reforçar a importância da manipulação. Por fim, como

perspectiva nada mais é do que conceito focado sobre o aspecto interno da organização

(MINTZBERG,200Ib).

1.2.2. Formulação e escolas de estratégia

Configurar um modelo de formulação e implementação de estratégias de uma

organização está diretamente associado com a forma como as decisões são tomadas, sendo

que a análise do processo decisório poderá fornecer elementos que contribuam para o

entendimento das ações estratégicas e da estrutura organizacional da empresa (MINTZBERG,

AHLSTRAND E LAMPEL, 2000).

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), citam as dez escolas de pensamento sobre a

formulação de estratégia. Conforme apresentado na Tabela I, estas escolas representam

pontos de vista diferentes que destacam os aspectos distintos do processo de formulação de

estratégia.

Q dr 1 A laua o • s esco s e seus en oques•

Escolas J Enfoque I
-'

Escola Enfoque Formulação de estratégia como um processo de concepção
Escola do Design Formulação de estratégia como um processo formal

Escola do Planejamento Formulação de estratégia como um processo analítico
Escola do Posicionamento Formulação de estratégia como um processo visionário
Escola Empreendedora Formulação de estratégia como um processo mental

Escola Cognitiva Formulação de estratégia como um processo emergente

Escola de Aprendizado Formulação de estratégia como um processo de negociação
Escola do Poder Formulação de estratégia como um processo coletivo

Escola Cultural Formulação de estratégia como um processo reativo

Escola Ambiental Formulação de estratégia como um processo de transformação

Fonte: MINTZBERG, AHLSTRAND E LAMPEL, 2000.

Ainda segundo os autores, essas escolas se apresentam de forma a complementar o que

as outras escolas deixaram de apresentar dentro de um limite e de um certo espaço de tempo.

1) Escola do Design: aborda a formação da estratégia como a obtenção do ajuste entre

as forças e fraquezas internas com as ameaças e oportunidades externas. A visão dominante

no processo estratégico, nos anos 70, era a de que a alta gerência formulasse as estratégias de

forma que todos pudessem implementar.
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2) Escola de Planejamento: surgiu paralelamente a Escola de Design e teve seu auge

em termos de publicações nos anos 70 e ainda é um ramo importante da literatura. Foi

marcada pela publicação do livro de H. Igor Ansoff, em 1965, que refletia grande parte das

suposições de design, menos uma: a de que o processo de planejamento não é apenas cerebral,

é também formal e pode ser decomposto em etapas distintas. A partir dessa nova visão,

funcionários da área de planejamento substituíram gerentes seniores e tornaram-se

participantes do processo.

3) Escola de Posicionamento: foi a visão dominante nos anos 80, sendo impulsionada

por Michael Porter. Para essa escola a estratégia pode ser apresentada como uma das posições

genéricas selecionadas por meio de análises formalizadas das situações do segmento onde a

organização está inserida. Nessa escola, os planejadores tornaram-se analistas.

4) Escola Empreendedora: essa escola mudou o rumo da estratégia, que passou de

processo centralizado no presidente da organização e baseado na intuição para planos precisos

com perspectivas. O gerente sênior recupera sua posição de forte poder e mantém o controle

sobre a implementação de sua visão.

5) Escola Cognitiva: A Escola Cognitiva divide-se em Linha Positivista e Linha

Subjetiva. A Linha Positivista trata o processamento e a estrutura do conhecimento de

maneira a produzir algum tipo de visão objetiva da realidade, tendo sempre em conta as

limitações mentais do estrategista. Procede também à análise da forma como a mente gera o

conhecimento. A Linha Subjetiva, foca a forma como a estratégia interpreta a realidade, tendo

em vista a criação de novas idéias para a construção do mundo.

6) Escola de Aprendizado: apresenta o modelo de estratégia como aprendizado, onde

as estratégias eram emergentes e os estrategistas estavam em todos os níveis da organização.

Defende que a formulação e implementação da estratégia estão entrelaçadas.

7) Escola de Poder: desenvolvimento da estratégia concentrada no poder e apresenta

duas orientações distintas: o micro poder, que vê o desenvolvimento da estratégia dentro da

organização como essencialmente político e o macro poder, que vê a organização como uma

entidade que usa seu poder sobre os outros e entre seus parceiros.

8) Escola Cultural: concentra-se em interesses comuns e integração - a formação da

estratégia como um processo social baseado em cultura.
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. 9) Escola Ambiental: essa escola inclui a ''teoria da contingência" e a "teoria

institucional". A primeira considera as respostas esperadas das organizações que enfrentam

certas condições ambientais que impõem limites rígidos às escolhas estratégicas e a segunda

trata das pressões institucionais enfrentadas pelas organizações.

10) Escola de Configuração: uma frente dessa escola, mais acadêmica e descritiva,

considera as organizações como configurações (agrupamentos lógicos de características e

comportamentos) e integra as alegações de outras escolas. Se as organizações podem ser

descritas nessas condições, as mudanças devem então ser descritas como transformações de

grande impacto, indo de uma condição para a outra (de configuração para transformação).

Assim, desenvolve-se uma teoria e prática de transformação, por outra frente mais prescritiva

e orientada pela prática (promovida por consultores).

1.2.3. Vantagem Competitiva

Vantagem competitiva é aquele algo mais que identifica os produtos e serviços e os

mercados para os quais a empresa está, efetivamente, capacitada a atuar de forma
,

diferenciada. E o que faz o mercado comprar os produtos e serviços de uma empresa em

detrimento de seus concorrentes. Constitui fato significativo as estratégias bem-sucedidas

proporcionarem às empresas vantagem competitiva. (OLIVEIRA, 2005a).

Neste contexto, as empresas são induzidas a diferenciar seus produtos e serviços de

forma a torná-los únicos, de aumentar sua competitividade sistematicamente com o objetivo

de melhorar suas margens de lucratividade. Portanto, se uma empresa quiser ser diferenciada

e garantir alcançar seus objetivos deve ter significativa vantagem competitiva, a qual pode ser

o resultado do ambiente onde ela opera, da situação geral da empresa, bem como da postura

de atuação da sua alta administração (OLIVEIRA, 2005a).

Dessa forma, ''uma empresa competitiva precisa assegurar que ela é e permanece

mensuravelmente melhor que seus concorrentes na seleção das principais atividades,

desenvolvendo-as da melhor forma que ninguém mais possa fazer" (OLIVEIRA, 2005a, p.

226). Nesse sentido Amit e Schoemaker (1993, p. 36 apud OLIVEIRA 2005a, p. 226)

afirmam que "a importância estratégica das capacidades está em seu comprovado potencial de

geração de vantagens competitivas sustentáveis e rentabilidade superior".

Enfatiza o autor que uma vantagem competitiva é muito circunstancial e depende de

empresa para empresa, bem como muda com o tempo. O importante é estar ciente de que a

vantagem competitiva é sempre identificada pela empresa em comparação com seus

concorrentes. Dessa forma, verifica-se a importância, para o executivo, de saber delinear a
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vantagem competitiva, da capacidade de identificar os produtos ou serviços que fazem

diferença e de reconhecer os mercados nos quais a empresa está inserida (OLIVEIRA, 2005a).

Para tanto, faz-se uso de alguns instrumentos, como por exemplo, o modelo das cinco

forças, desenvolvido por Michael Porter e apresentado na Figura.

Figura 6: Modelo de cinco forças e ameaças ambientais
Fonte: BARNEY e HESTERL Y, 2007, p. 33

Conforme Barney e Hesterly (2007), as cinco forças e ameaças ambientais podem ser

assim apresentadas:

1) Ameaça de entrada: tratam-se de novos entrantes, ou seja, são empresas que

iniciaram ou que ameaçam iniciar suas operações em um determinado setor em breve.

2) Ameaça de rivais: refere-se à intensidade da competição entre os concorrentes

diretos de uma empresa.

3) Ameaça de substitutos: diz respeito aos produtos ou serviços oferecidos por

concorrentes que possuem praticamente as mesmas características e atendem às mesmas

necessidades dos clientes da própria empresa.

4) Ameaça de fornecedores: está fundamentada no poder de barganha dos

fornecedores. Quando os fornecedores são concentrados em um pequeno número há a

possibilidade de práticas comerciais abusivas, tais como política de preços; vendas casadas;

formas de pagamento, entre outras, comprometendo, assim, o desempenho de empresas de um

setor.

5) Ameaça de compradores: também está fundamentada no poder de barganha, afora

dos fornecedores. Quando os mesmos estão concentrados há a possibilidade de práticas
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comerciais abusivas, tais como política de preços; vendas casadas; formas de pagamento,

entre outras, comprometendo, assim, o desempenho de empresas de um setor.

2 QUALIDADE

2.1 A função qualidade

2.1.1. Conceitos de qualidade

A palavra qualidade tem múltiplos significados e o uso da mesma é dominado por dois

desses significados. Um diz respeito às características do produto que vão ao encontro das

necessidades dos clientes proporcionando satisfação em relação ao bem e ou serviço. O outro

se limita a dizer que qualidade é a ausência de falhas (JURAN, 1991).

Paladini (2008) segue a mesma linha de Juran (1991) quanto à variedade de

significados da qualidade e acrescenta ao afIrmar que o conceito de qualidade muda com o

tempo. Pessoas e organizações investem constantemente em conceitos de qualidade que

consideram modernos, novo, atuais ou contemporâneos, e assim, vão descartando conceitos

de qualidade que consideram obsoletos e inadequados ao instante em que vivem ou ao

contexto em que estão inseridas.

O termo qualidade, de acordo com Paladini (2008), apresenta características que

dificultam sua definição devido ao fato de não ser um termo técnico exclusivo, usado só por

especialistas no assunto. Trata-se agora de um termo popularizado, de domínio público,

incluído no senso comum das pessoas. Então, ao defrnir qualidade deve-se ter o cuidado de

observar o que as pessoas pensam que ela seja, pois uma definição equivocada pode não ser

aceita pela maioria.

O autor afirma ainda, que essa popularização nada mais é do que conseqüência do

longo e contínuo esforço desenvolvido por todos os ramos de negócio para difundir a noção

de qualidade e gerar ações que caracterizem sua prioridade entre os fatores determinantes da

aquisição de um bem e ou serviço, por exemplo.

Embora não seja possível impor uma definição universalmente aceita para o que seja

qualidade, em função de sua abordagem, o presente trabalho terá como referência conceitual

para o que seja qualidade àquela apresentada por Juran (1991, p. 11), onde o autor define que

"qualidade consiste nas características do produto que vão ao encontro das necessidades dos

clientes e dessa forma proporcionam a satisfação em relação ao produto".
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Esse conceito foi escolhido em função da natureza do serviço (o produto) a ser

estudado e do tipo de cliente externo a ser atendido, pacientes de serviços médico-

hospitalares. Por tratar-se de serviços relacionados à saúde humana, acredita-se que estes

serviços devam ter as características suficientes ou ainda excedentes para atender a

necessidade dos clientes de melhoria de seu estado de saúde, saindo da posição de pacientes

para clientes satisfeitos e totalmente reabilitados.

A adoção de conceitos equivocados de qualidade pode conduzir o processo gerencial

para decisões que possam comprometer ações e resultados, levando a prejuízos em termos de

competitividade. Embora os reflexos dos equívocos ao definir qualidade sejam na maior parte

nocivos, trazem consigo uma visão particularizada do que os consumidores entendem o que

seja qualidade, o que não pode ser desprezado, ou a organização será penalizada por criar uma

postura alheia ao mercado (PALADINI, 2008).

O autor ressalta que tão importante quanto conceituar o que é qualidade é saber como

as pessoas a reconhecem. Assim, ao verificar esses conceitos tecnicamente equivocados e, ao

mesmo tempo, mostrar que podem ser identificados como visões específicas do que seja

qualidade pode contribuir para o processo decisório da organização.

Marshall (2006) apresenta a idéia de que o mais importante não é fazer o melhor

produto com os melhores processos, mas sim que a saída desses processos vá ao encontro das

necessidades do consumidor, a razão de ser de todos os processos organizacionais. Logo, ao

definir qualidade, a organização deve levar em consideração as necessidades e as visões dos

clientes, o tipo de produto ou serviço fornecido bem como sua finalidade, o tipo de cliente

atendido e o mercado no qual está inserido.

2.1.2. Gestão da qualidade

A evolução do processo de qualidade passou por diversos períodos. A preocupação

inicial era com os produtos tangíveis (bens), porém, em decorrência da ampliação do escopo

da qualidade, essa preocupação chegou aos produtos intangíveis (serviços).

Atualmente, em função das características e necessidades do mundo atual é cada vez

mais comum a presença de produtos intangíveis (serviços) como diferencias na

comercialização de produtos tangíveis (bens) e vice-versa. Na realidade, como pode ser

verificado na Figura 7, a maioria dos bens que adquirimos não tratam-se de bens tangíveis ou

intangíveis somente, tratam-se, então, de uma combinação de ambos.
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Desta forma, os processos e atividades que, no passado, buscavam garantir a qualidade

de aspectos puramente tangíveis foram adequados para serem aplicados também às atividades

cujos resultados são predominantemente intangíveis.

Em Garvin (2002 apud MARSHALL, 2006, p. 20), encontra-se uma proposta

contemporânea para trajetória histórica da qualidade onde verifica-se a alteração tanto do

escopo como do objeto de verificação para atestar que um produto, e mais recentemente, um

serviço, possui qualidade, ou seja, que possui os atributos determinados no processo de

planejamento do mesmo.

Terro sob enmmenda
Automóvel

Residência
Comida par a cachorro

Figura 7: Continuum de serviços e ou produtos

Fonte: Adaptado de Roger A. Kerin; 2007, pag. 312

Figura 8: Evolução Histórica da Qualidade
Fonte: Elaborada pela autora a partir de MARSHAL, 2006

1) Inspeção: Com o surgimento da produção em massa, em meados do século XIX, e a

necessidade de peças intercambiáveis a inspeção formal tomou-se necessária no processo de

fabricação (GARVIN, 2002 apud MARSHALL, 2006, p.21) e transformou-se rapidamente

em um processo independente e associado ao controle de qualidade.
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Nessa época, o controle de qualidade era restrito à inspeção e às atividades de

contagem, reparos e a classificação pela qualidade. A solução de problemas não estava

incluída no controle (MARSHALL, 2006).

2) Controle estatístico da qualidade (CEQ): Em resposta à crescente expansão do

comércio como também do aumento da tecnologia, conceitos e ferramentas adicionais foram

criados para o controle da qualidade, como, por exemplo, as especificações por amostragem

(JURAN, 1993).

Uma nova era na evolução da busca da qualidade foi marcada pelos resultados obtidos

em pesquisas realizadas nos Laboratórios Bell Telephone, nos Estados Unidos. Essas

resultaram no desenvolvimento do controle estatístico de processo para a melhoria da

qualidade2 o que gerou uma mudança no enfoque quanto à qualidade. Contribuiu para

consolidar esta nova abordagem a publicação em 1931 da obra Economic control of quality of

manufactured product (SHEWART, 1931 apud MARSHALL, 2006, p. 22), visto que, a obra

trouxe fundamentos, procedimentos e técnicas para tornar a qualidade mais efetiva na

produção, em todos os seus estágios e, entre os processos estatísticos, pode-se destacar o

Controle de Processo e a Amostragem (MARSHALL, 2006).

3) Garantia da Qualidade: Juran e Gryna (1991) afIrmam que é comum a criação e a

"independência" de uma função de garantia da qualidade onde cada divisão deve manter um

departamento de garantia da qualidade que se reporte a administração divisional superior e

que não esteja subordinada a função de produção. Para isso, torna-se necessária a existência

de uma organização da qualidade bem defmida e com responsabilidade suficiente para

identificar e avaliar os problemas da qualidade, bem como para iniciar, recomendar e fornecer

soluções. A garantia da qualidade pode ser discutida a partir da afIrmação que a apresenta

como

(...) uma avaliação independente do desempenho relacionada à qualidade. conduzidt
primordialmente para as pessoas que precisam conhecê-lo, não estando diretamente
envolvidas com a condução das operações. (JURAN, 1993, p. 365).

o autor propõe ainda algumas maneiras para que a alta gerência consiga essa garantia,

como a criação de um Manual de Controle de Qualidade, que é um documenta onde são

apresentadas as práticas que devem ser seguidas para que a organização consiga apresentar

resultados mais próximos possíveis dos seus objetivos. A aprovação final desse manual

2 Pesquisas que visavam à solução de problemas através do controle de qualidade e cujo resultado foi o
controle estatístico de processo para a melhoria da qualidade.
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deverá ser feita pelos gestores e, para garantir que o sistema seja seguido são necessárias a

realização de auditorias internas e de terceira parte.

Essa nova era, de acordo com Marshall (2006), iniciada por volta do fmal da 11Guerra

Mundial fez com que a qualidade se destacasse no mercado empresarial. A qualidade passou a

ser uma disciplina bem aceita nas organizações.

4) Gestão estratégica da qualidade: O gerenciamento estratégico da qualidade (GEQ) é

defmido como ''uma abordagem sistemática para o estabelecimento e obtenção de metas de

qualidade por toda a empresa" (JURAN, 1993, p. 179), ou seja, chega-se a uma situação na

qual toda a empresa é responsável pela gestão da qualidade.

A busca por atributos passou por processos que foram incorporando, ao mesmo tempo,

novas expectativas e exigências de consumidores e agências de regulação e também do

progresso do conhecimento e da capacidade de sua aplicação. Dessa forma, a partir das duas

últimas décadas do século XX, a gestão da qualidade passou a ser percebida como uma

disciplina estratégica (MARSHALL, 2006).

As leis de defesa do consumidor e as normas internacionais transformaram o escopo

da qualidade, consolidando-a em todos os pontos dos negócios, passando a fazer parte do

jargão das organizações, independente do tipo de atividade, abrangência de atuação e se o

resultado esperado é um produto, serviço, ou ambos.

Há de se destacar, ainda, as principais etapas de um processo de gestão da qualidade:

1) Planejamento do sistema de gestão da qualidade; 2) Implantação do sistema de gestão a

qualidade e 3) Manutenção (controle) do sistema de gestão da qualidade.

1) Planejamento da qualidade: etapa que consiste em estabelecer metas de qualidade e

desenvolver produtos e processos para sua realização, para tanto tem que ser considerada a

satisfação das necessidades dos clientes (JURAN, 1992). Os passos que irão envolver o

planejamento são: a) Estabelecer metas de qualidade; b) Identificar os clientes; c) Determinar

as necessidades dos clientes; d) Desenvolver características dos produtos que atendam às

necessidades dos clientes; e) Desenvolver processos que permitam produzir aquelas

características do produto; e t) Capacitar os colaboradores à implementação do plano.

O planejamento da qualidade serve para dar direção a todos e para que se cumpra o

que foi estabelecido. Ter um planejamento bem estruturado é questão de sobrevivência para

as empresas, que devem defmir dados como: produção, venda e custos previstos; mercado a

ser atingido; e outros (FILHO, 2003).

2) Implementação do sistema da qualidade: a implantação do sistema de qualidade é a

execução de tudo o que se planejou, através de programas estruturados, estratégias e
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ferramentas que irão viabilizar a aplicação do sistema de qualidade. (PALADINI, 2000).

Juran (1992) afirma que a implementação irá variar de empresa para empresa, dependendo,

dos passos que já tiverem sido dados, e irá exigir certo grau de adaptação e inovação.

Segundo o mesmo autor, existem alguns detalhes de implementação que contêm itens

específicos, como: desdobrar as metas e chegar até os projetos a serem executados; selecionar

e organizar a equipe; realizar treinamento de equipe. Segundo Paladini (2000), os resultados

obtidos com a implantação devem ser todos documentados, estruturando os manuais da

qualidade que irão reunir as atividades planejadas e o roteiro para serem efetivadas.

3) Manutenção (controle) do sistema de gestão da qualidade: controle de qualidade é

um "sistema dinâmico e complexo, sistema que envolve - direta e indiretamente - todos os

setores da empresa, com o intuito de melhorar e assegurar economicamente a qualidade do

produto final"(PALADINI, 2000, p.98). Este autor afirma que a função do controle de

qualidade é fazer análise, pesquisa e prevenção de ocorrência de defeitos, sendo que as duas

primeiras são atividade-meio e a prevenção é a atividade-fim no sistema de controle.

Para Juran (1992), o controle de qualidade consiste em realizar planos que inclui

monitorar operações para conhecer as diferenças entre o desempenho real e o estabelecido e

ações que resolvam os problemas da diferença encontrada. Serve para garantir que os

objetivos definidos estão sendo cumpridos, para isso tem que seguir os seguintes passos: 1)

avaliar o desempenho real de qualidade; 2) comparar o desempenho real com as metas de

qualidade e 3) agir a respeito da diferença.

2.1.3. Certificação da qualidade

Certificação da qualidade é

um conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo independente, sem
relação comercial, como o objetivo de atestar publicamente, por escrito, que
determinado produto ou processo está em conformidade com os requisitos
especificados. Esses requisitos podem ser nacionais, estrangeiros ou internacionais.
(MARSHAL, 2006, p. 65).

Sua importância reside no fato de que as empresas têm de comunicar a seus clientes e

aos mercados as normas de certificação que referenciam suas atividades e a adequação de seu

sistema de qualidade, ou seja, que possuem um padrão, uma uniformidade nos produtos e ou

serviços que comercializam.



No Brasil, já durante o primeiro Império, foram feitas diversas tentativas de

uniformização das unidades de medida brasileiras, porém somente em 26 de junho de 1862,

Dom Pedro 11promulgou a Lei Imperial nO1157 e com ela oficializou, em todo o território

nacional, o sistema métrico decimal francês (INMETRO, 2008).

Com o crescimento da indústria no século seguinte, fez-se necessário a criação de

ferramentas mais eficazes de controle que protegessem produtos e consumidores (INMETRO,

2008).

Em 1940, foi fundada a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas -

(MARSHALL, 2006) que atua desde a década de 50 na certificação de conformidade de

produtos e serviços. Esta atividade está fundamentada em guias e princípios técnicos

internacionais (ABNT, 2008). A ABNT é também membro fundador da ISO - International

Organization for Standardization - ou Organização Internacional de Normalização

constituída em 23 de fevereiro de 1947com sede em Genebra na Suíça (MARSHALL, 2006).

Em 1961 foi criado o Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM), que implantou a

Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, os atuais IPEM - Instituto de Pesos e

Medidas3, e instituiu o Sistema Internacional de Unidades (S.I.) em todo o território nacional.

Logo, verificou-se que isso não era o bastante. Era necessário acompanhar o mundo
na sua corrida tecnológica, no aperfeiçoamento, na exatidão e, principalmente, no
atendimento às exigências do consumidor. Era necessária a Qualidade (INMETRO,
2008)

Em 1973, foi fundado o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade

Industrial, o INMETRO, que "objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando a sua

produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de

produtos e serviços" (INMETRO, 2008). ° INMETRO é também o órgão credenciador dos

organismos de certificação e análise da conformidade no Brasil e dentre os organismos

credenciados destaca-se a ABNT (MARSHALL, 2006).

Na década de 1980, a atividade de análise da conformidade iniciou de forma mais

estruturada.

3 Órgãos metrológicos estaduais criados pelo INMETRO devido a grande extensão territorial do Brasil e
cuja função é a execução do controle metrológico.



Transporte de cargas perigosas, segurança veicular e capacetes de motociclistas
foram alguns dos primeiros produtos e serviços a terem sua conformidade avaliada.
Em sua fase inicial, as certificações eram conduzidas pelo Inmetro. Mas a partir de
1992, passaram a ser conduzidas por organismos e laboratórios credenciados pelo
Inmetro. (INMETRO, 2008)

Entre os modelos mais conhecidos de gestão que têm como referência os princípios da

gestão da qualidade dois podem ser destacados: 1) A NBR ISO 9000:2000; 2) Prêmio

Nacional da Qualidade.

1) ISO (International Organization for Standardization)

é o maior desenvolvedor e editor de normas internacionais do mundo.
ISO é uma rede dos institutos nacionais de normalização de 157 países, um por país
membro, com um Secretariado Central em Genebra, na Suíça, que coordena o
sistema.
ISO é uma organização não-governamental que faz a ponte entre os setores público e
privado. Por um lado, muitos dos seus institutos são parte da estrutura
governamental de seus países, ou estão mandatados pelos respectivos governos. Por
outro lado, outros membros têm suas raízes exclusivamente no setor privado, tendo
sido criado por parcerias nacionais de associações industriais.
Portanto, a norma ISO permite que se chegue a um consenso sobre soluções que
atendam às necessidades dos negócios e às necessidades mais amplas da sociedade.
(ISO, 2008)

Os sistemas de normas ISO 9000:2000, para gestão da qualidade, tem entre outros

propósitos resolver dificuldades encontradas pelos pequenos negócios, adequar normas às

necessidades dos setores emergentes e contemplar a evolução das necessidades dos usuários e

clientes (MARSHALL, 2006).

2) Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ):

Em 1991, surgiu a Fundação Nacional da Qualidade4 (FNQ) , criada por 39

organizações privadas e públicas para administrar o Prêmio Nacional da Qualidade

(MARSHALL, 2006).

o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) é um reconhecimento à excelência na
gestão das organizações sediadas no Brasil.
O Prêmio busca promover:
• amplo entendimento dos requisitos para alcançar a excelência do desempenho e,
portanto, a melhoria da competitividade; e
• ampla troca de informações sobre métodos e sistemas de gestão que alcançaram
sucesso e sobre os beneficios decorrentes da utilização dessas estratégias (FNQ,
2008).

4 A FNQ é um centro brasileiro de estudo, debate e irradiação de conhecimento sobre excelência em
gestão.



o PNQ tem a missão de associar a promoção da conscientização da busca para a

excelência com a transmissão de informações e conceitos relativos às técnicas e práticas bem-

sucedidas. O PNQ é considerado o maior reconhecimento à excelência na gestão das

organizações sediadas no Brasil (MARSHALL, 2006), devido à abrangência do seus sistema

de gestão, que engloba oito critérios para avaliação: 1) Liderança; 2) Estratégias e Planos; 3)

Clientes; 4) Sociedade; 5) Informações e Conhecimento; 6) Pessoas; 7)Processos e 8)

Resultados.

2.2 Gestão da qualidade no setor médico-hospitalar

2.2.1. Setor médico-hospitalar

A medicina vem apresentando uma grande evolução tecnológica ao longo dos anos

além de avanços na compreensão das doenças e de sua prevenção, porém, o sistema de saúde

possui um sentimento generalizado de insatisfação, inclusive em países desenvolvidos

(COUTO e PEDROSA, 2007)

De acordo com Pesquisa Mundial de Saúde5, realizadas pela OMS - Organização

Mundial de Saúde, 46,7% dos brasileiros que utilizam o sistema público de saúde estão

insatisfeitos e dos usuários do sistema suplementar (privado) 28% encontravam-se

insatisfeitos com o funcionamento da assistência (COUTO e PEDROSA, 2007). Em 2004, o

Brasil possuía 33,4 milhões de beneficiários de planos de assistência médica, ou seja, 9,35

milhões de usuários insatisfeitos. Esse número de usuários vem crescendo desde 2000,

conforme observado no gráfico apresentado na Figura 9.

5 Pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz em 2004.
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Figura 9: Beneficiários de planos de saúde por cobertura
assistencial do plano (Brasil, 2000-2008)

Fonte:~S6,2008

Porém, o número de operadoras de saúde segue um movimento oposto, vem

declinando desde 2000, conforme apresentado no gráfico da Figura 10.

i,'mc

::.nc

:2 02 20 J .•.005 20015 2007 2008

o eradoras em atlvldílde

Figura 10: Evolução do registro de operadoras
Fonte: ~S, 2008

o número de usuários insatisfeitos não deve ser ignorado pelo setor de saúde, uma vez

que o número de usuários vem crescendo a medida que o número de operadoras de saúde

(planos e hospitais) vem diminuindo, ou seja, há uma tendência de concentração do setor em

6 Agência Nacional de Saúde Suplementar
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um número de operadoras que vêm reduzindo. Isso leva a crer que há uma oportunidade de

mercado para àquelas organizações que conseguirem criar e manter vantagens competitivas

neste mercado, visto o número crescente de usuários, porém, dados da ANS informam que as

regiões onde tem maior número de usuários são também as que têm maior número de

operadoras de saúde, aumentando a concorrência entre si. O setor de saúde suplementar

faturou, em 2007, 51 bilhões, um crescimento de 21,6% em relação ao ano anterior (ANS,

2008).

o crescimento do número de vínculos de beneficiários a planos privados de saúde
indica a relevância que esses planos têm na assistência à saúde no país. Seja como
um dos principais beneficios indiretos da remuneração dos trabalhadores, no caso
dos planos vinculados ao mercado de trabalho, seja por decisão individual de
consumo, no caso dos planos individuais, a realidade é que esse mercado apresenta
uma tendência de crescimento (ANS, 2008).

Esse crescimento gera uma tendência do setor médico-hospitalar investigar e adotar

práticas técnico-administrativas que diferenciem os serviços prestados pelas empresas do

segmento. Uma dessas ações pode ser a adoção de sistemas que garantam a qualidade de seus

processos. Couto e Pedrosa (2007) apresentam ainda outros motivos para a adoção desses

sistemas:

1) aumento da concorrência no setor: o que leva as organizações a acreditarem que

somente quem possui um sistema de gestão para a qualidade fortemente implantando

conseguirá sobreviver e crescer a longo prazo;

2) a forte regulamentação do setor: inclusive o Código de Defesa do Consumidor;

3) o cenário atual brasileiro: no qual organizações não suportarão mais custos

relacionados a má qualidade, tais como

- custos com morbidade e mortalidade elevadas, além do sofrimento imensurável
para os envolvidos;
- custos de retrabalho;
- custos com processos ineficientes; (..)
- custos de eventuais processos nos organismos de defesa do consumidor ou outros
fóruns legais;
- comprometimento da imagem da organização na sociedade;
- perda de clientes e de mercados. (COUTO e PEDROSA, 2007, p. 1)

Dessa forma, como resposta aos anseios dos usuários e, em parte à legislação

específica do setor, as organizações médico-hospitalares se organizam internamente para

planejar e implementar um sistema de gestão da qualidade, além de cumprir a regulamentação

do setor e suas funções de prevenir doenças, restaurar a saúde, exercer funções educativas e
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promover a pesquisa, conforme defmido pela OMS, em seu Informe Técnico 122, em 1957

(COUTO e PEDROSA, 2007).

Integrante de referência dentro do sistema de saúde, o hospital e defmido, no mesmo

Informe Técnico da OMS, como

parte integrante de um sistema coordenado de saúde cuja função é dispensar à
comunidade completa assistência à saúde, tanto curativa, quanto preventiva,
incluindo serviços extensivos à família, em seu domicilio, e ainda um centro de
formação para os que trabalham no campo da saúde e para pesquisas biossociais
(COUTO e PEDROSA, 2007, p. 2).

Para cumprir suas funções e atender a regulamentação, a organização médico-

hospitalar se organiza internamente em uma estrutura hierarquizada, com áreas e subáreas e

com a presença de uma variedade de profissionais técnicos e não técnicos que realizam tarefas

diversificadas.

Drucker (2002, p. 197-204 apud COUTO e PEDROSA, 2007, p. 2) afirma que

hospitais estão entre as organizações mais complexas, com a presença de médicos,

enfermeiras e pessoal técnico cada vez mais especializado e com o favorecimento de

ocorrências de situações de conflito. Nos hospitais estão incluídos vários serviços e situações

que acontecem ao mesmo tempo: hospital é hotel, lavanderia, serviços médicos, limpeza,

vigilância, restaurante, recursos humanos, relacionamento com o consumidor.

Por isso, conclui Abbas (2001, p. 171 apud COUTO e PEDROSA, 2007, p. 2) que

organizações hospitalares são diferentes de outros tipos de organizações, pois possuem

características próprias, entre as quais podem-se citar: pouco controle sobre seus

trabalhadores e sobre os pacientes, pouca tolerância a erros e trabalho diversificado e com

pouca padronização, em que pessoas cuidam de pessoas, participando ativamente do processo

de produção.

O administrador dessas organizações enfrenta então um grande desafio, pois tratam-se

de organizações complexas, regidas por muitas leis, normas, regulamentações e portarias

oriundas de diversos órgãos e instituições, além de outras legislações que não dizem respeito à

saúde (previdenciária, trabalhista, tributária, etc.) mas que interferem diretamente na gestão de

um hospital.

Uma organização médico-hospitalar possui uma diversidade de profissionais com

anseios e objetivos específicos de cada classe, o que pode gerar um ambiente conflituoso. A

administração hospitalar deve, portanto, ser pautada em sistemas de gestão que viabilizem o

negócio a médio e longo prazos (COUTO e PEDROSA, 2008).



2.2.2. Gestão da qualidade no setor médico-hospitalar

A preocupação com a qualidade no setor de saúde é fruto do movimento que se iniciou

no Brasil por volta da década de 1970 e que seguiu um caminho mais ou menos semelhante ao

de outros países, com início na indústria, extensão à área de serviços, chegando à área de

saúde (NOGUEIRA, 2008) no fmal de década de 1980 (D'INNOCENZO, 2006). Nogueira

(2008) verificou que centenas de hospitais, clínicas, laboratórios e outras instituições

prestadoras de serviços de saúde praticam o conceito de qualidade, de forma independente ou

orientadas por instituições que surgiram ao longo dos anos.

O setor de saúde é uma área onde a relação entre "cliente" e "fornecedor" possui

características singulares, visto que, nessa interação está em evidência a saúde, às vezes, a

própria vida do cliente. Esta situação valoriza a presença de um sistema de qualidade que

possa contribuir para que os resultados esperados pelas partes sejam atingidos, pois o paciente

(cliente externo) se tivesse escolha, não desejaria nunca utilizar os serviços de saúde.

Assim, ao pensar em qualidade, é preciso estar atento a todas às características do

serviço que afetam a percepção fmal do cliente e o seu nível de satisfação. Para tanto, é

preciso entender as necessidades e desejos dos clientes e conceber um processo que os atenda

da melhor forma possível, o que poder ser alcançado com o planejamento da qualidade.

(NOGUEIRA, 2008)

O planejamento da qualidade é importante para evitar problemas no processo

produtivo, como falha de equipamentos, desperdícios, erros recorrentes, faha de fornecedores,

funcionários e deve ser feito antes, de forma pró-ativa, ou seja, antecipar às possíveis

ocorrências que gerem reclamações, perda de clientes, redução da faixa de atuação no

mercado. Planejar a qualidade significa evitar o comportamento reativo (PALADINI, 2008).

Decidir por um sistema de gestão da qualidade, tanto no setor médico-hospitalar como

em outros setores de produção, implica muitas vezes em significativas transformações nos
,

sistemas atuais de gestão e no comportamento das pessoas, de todos os níveis hierárquicos. E

necessário incorporar os conceitos e métodos de qualidade de modo que passem a fazer parte,

de forma natural, do modelo de gestão do negócio (NOGUEIRA, 2008).

Essas mudanças, porém, só surtirão o efeito desejado se tiver como premissa a decisão

fIrme, o comprometimento e apoio incondicional da alta administração, por tratar-se de

transformações profundas e em todos os níveis da organização. Não é possível adotar um

sistema de gestão sem a satisfação dessas premissas. (NOGUEIRA, 2008)
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o autor, afIrma, ainda, que não existe uma forma única de se iniciar um sistema de

gestão da qualidade, principalmente na área médico-hospitalar, por suas características
,

próprias. O cronograma de atividades dependerá da situação atual da instituição. E importante

que a organização nomeie um responsável pela coordenação de todo o trabalho,

transformando essa pessoa no elo entre a direção e os demais níveis no que diz respeito à

implantação e manutenção do sistema de gestão da qualidade.

A partir do conhecimento do real desempenho da empresa, a alta administração pode

escolher por um sistema de gestão da qualidade mais adequado às suas metas estabelecidas no

planejamento estratégico e à sua situação atual, e pode, inclusive, comunicar a seus clientes o

alcance dos objetivos relacionados à qualidade através de alguma certificação da qualidade

(MARSHALL, 2006).

Ao transferir o planejamento da qualidade para o nível operacional, tomam-se as

forças operacionais responsáveis por manter o processo no nível de qualidade planejado, e

então se faz necessária a inclusão dos itens de controle (mRAN, 1993).

Os itens de controle são também importantes para gerir a qualidade dos processos,

pois só se gerencia aquilo que se mede. Vale ressaltar, porém, que nem sempre uma grande

quantidade de medidas é sinônimo de bom gerenciamento (NOGUEIRA, 2008).

No Quadro 2 encontram-se alguns dos principais itens de controle estabelecidos por

hospitais brasileiros (NOGUEIRA, 2008), entretanto, é possível ainda, que estabelecidos os

itens de controles, algum problema aconteça ao longo do processo. Para acompanhar as

causas desses problemas, são estabelecidos os itens de verificação, que são formas de conferir

características da qualidade de um determinado elemento do processo quando este elemento

específico estiver influenciando negativamente o resultado final (NOGUEIRA, 2008).

Resumindo, os

itens de controle são formas numéricas de traduzir as características da qualidade
desejadas pelos clientes, relacionadas com o efeito (produto) e medidas ao final do
processo. Itens de verificação são formas numéricas de conferir características da
qualidade de um determinado elemento do processo (causa), monitorizado ao longo
do processo, quando este elemento específico estiver influenciando negativamente o
resultado final. (NOGUEIRA, 2008, p. 89)
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Quadro 2: Itens de controle estabelecidos por hospitais brasileiros
Item de controle (indicador) Parâmetro I

Cirurgias eletivas iniciadas com atraso. Percentual de cirurgias eletivas iniciadas com atraso
Atraso para início de cirurgias. Tempo médio de atraso para início de cirurgias.

Kits incompletos fornecidos aos setores clientes. Percentual de kits incompletos fornecidos aos setores
clientes.
Percentual de solicitações "" atendidas pelaSolicitações não atendidas pela farmácia. nao
farmácia.

Atendimento a solicitações de compra. Tempo médio de atendimento a solicitações de
compra.

Reprocessamento de roupas na lavanderia. Percentual de reprocessanlento de roupas na
lavanderia.

Processo de internação programada. Tempo gasto no processo de internação programada.
Processamento da alta hospitalar. Tempo para processamento da alta hospitalar.
Prontuários com anotações de enfermagem Percentual de prontuários com anotações de
incompletas. enfermagem incompletas.
Repetição de radiografias Indice de repetição de radiografias
Perda de medicamentos e materiais (quebra, lndice de perda de medicamentos e materiais (quebra,
contaminação ). contaminação).
Erros de digitação em conta de paciente. Percentual de erros de digitação em conta de paciente.

Glosas em contas médicas, por falhas do hospital. Percentual de glosas em contas médicas, por falhas do
hospital.

Satisfação do cliente Índice de satisfação do cliente (pesquisa por setor).
Laudos extraviados. Percentual de laudos extraviados.

Tempo médio de atendimento , solicitações deAtendimento às solicitações de manutenção corretiva as
manutenção corretiva

Pacientes que desenvolveram ou agravaram escaras Percentual de pacientes que desenvolveram ou
durante a internação agravaram escaras durante a internação
Resolutividade do setor de manutenção. Percentual de resolutividade do setor de manutenção.
Reclamações. lndice de reclamações (por setor).
Fonte: NOGUEIRA, 2008, p. 87

2.2.3. Principais certificações utilizadas no setor médico-hospitalar

A procura por padrões de qualidade que pudessem ser implantados em hospitais do

país surgiu no Brasil por volta da década de 1980 e em resposta a essa situação a Federação

de Hospitais tentou desenvolver projetos e programas voltados para a melhoria da qualidade e

desempenho de seus filiados, apoiando-se em entidades internacionais (D'INNOCENZO,

2006).

Ainda segundo o mesmo autor, essa tentativa despertou nos países da América Latina

a necessidade da qualidade nos sistemas locais. Surgiu então uma série de publicações sobre

garantia de qualidade, até chegar à edição do Manual de Acreditação de Hospitais para a

América Latina e Caribe.

Além da Acreditação Hospitalar como certificação na indústria da saúde, destacam-se

ainda outras como o Controle de Qualidade Hospitalar (CQH); o Prêmio Nacional da Gestão



em Saúde (PNGS), o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) e as normas ISO, conforme

discutido a seguir.

1) Controle da Qualidade Hospitalar (CQH): trata-se de um programa de e ã da

qualidade patrocinado pela Associação Paulista de Medicina (APM) e pelo Co e

Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), cujo objetivo é contribuir para a

melhoria contínua da qualidade hospitalar. O programa estimula a participação e a auto-

avaliação e contém um componente educacional muito importante, que é o incentivo à

mudança de atitudes e de comportamentos. Incentiva o trabalho coletivo, principalmente o de

grupos multidisciplinares, no aprimoramento dos processos de atendimento (CQH, 2008).

2) Prêmio Nacional da Gestão em Saúde: o prêmio surgiu a partir do CQH para

estimular organizações da área da saúde de todo país "a avaliar e buscar melhorias contínuas

de seus sistemas de gestão, reconhecendo aquelas organizações, que se destacam pela

utilização de práticas de gestão e que apresentem resultados superiores de desempenho"

(CQH, 2008).

3) Conjunto de normas ISO: não existe uma "família" de normas ISO específica para

a área médico-hospitalar, entretanto, diversos sistemas de garantia de qualidade baseados nas

normas ISO têm sido. adotados por empresas da área de saúde. Contribuem para essa prática

o fato das normas ISO serem internacionalmente reconhecidas e deixar a instituição livre, "à

vontade", para chegar ao fim desejado, visto que, as normas definem os aspectos que devem

ser contemplados em uma sistema de gestão da qualidade, sem contudo, definir a forma de

como atingi-lo (NOGUEIRA, 2008).

4) Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ): tem como principal objetivo

reconhecer a excelência gerencial de empresas de qualquer setor, por meio da
avaliação baseada em sete grupos de critérios: liderança, planejamento estratégico,
foco no cliente e no mercado, informação e análise, gestão de pessoas, gestão de
processos e resultados da organização. (NOGUEIRA, 2008, p. 69)

Conforme apresentado, verifica-se que os princípios do PNQ são válidos para todos os

tipos de organização. Nogueira (2008) acredita que esses critérios são suficientemente

abrangentes para se avaliar instituições de saúde, tanto do setor público quanto do privado.

5) Acreditação Hospitalar: trata-se de ''um sistema de avaliação e certificação da

qualidade de serviços de saúde, voluntário, periódico e reservado" (ONA7
, 2008).0 Consórcio

Brasileiro de Acreditação (CBA) define a Acreditação como um processo de avaliação

7 Organização Nacional de Acreditação
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externa, de caráter voluntário, através do qual uma organização, em geral não-governamental,

avalia periodicamente as instituições de saúde para determinar se as mesmas atendem a um

conjunto de padrões concebidos para melhorar a qualidade do cuidado ao paciente. A

Acreditação Hospitalar pode, ainda, ser definida como

sistema de avaliação periódica, voluntária e reservada, para reconhecimento da
existência de padrões previamente definidos na estrutura, processo e resultados, com
vistas a estimular o desenvolvimento de uma cultura de melhoria contínua de
Qualidade na assistência médico-hospitalar e na proteção à saúde da população.
(MELLO e CAMARGO, 1998, p. 203)

A Acreditação, contudo, é apenas uma entre tantas ferramentas direcionadas ao

objetivo de desenvolver e manter um sistema de gestão para qualidade. Deve-se, entretanto,

frisar que por este, como qualquer outro sistema de gestão da qualidade, por si só, não resolve

todos os problemas de uma organização e tampouco é um projeto de salvação.

A proposta que o processo de Acreditação carrega consigo e de avaliar, padronizar e

melhorar os recursos da instituição sejam eles estruturais ou de processos, e sempre em busca

do melhor resultado. A Acreditação Hospitalar não substitui a gestão da qualidade, mas pode

contribuir para a padronização e melhoria contínua (MELLO e CAMARGO, 1998).

O Sistema Nacional de Acreditação se constitui no conjunto de estruturas, processos e

entidades, que tem por fmalidade a viabilização do processo de Acreditação no Brasil. Este

Sistema é composto por uma Organização Nacional de Acreditação (ONA) , tendo por

objetivos principais a normatização, a coordenação e a implantação do processo de

Acreditação nas Organizações Prestadoras de Serviço de Saúde brasileiras. A missão da

ONA é a promoção de um Processo de Acreditação, visando aprimorar a qualidade da

assistência à saúde no Brasil (ONA, 2008).

Instituição Acreditadora é uma organização de direito privado credenciada pela

Organização Nacional de Acreditação, com a responsabilidade de proceder à avaliação e

certificação da qualidade dos serviços, dentro do Processo de Acreditação em nível nacional

(ANTUNES e RIBEIRO, 2005).

Para fins de Acreditação, Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde são

definidas como entidades jurídica e legalmente constituídas nas quais se prestam serviços de

assistência médica, de tipo hospitalar, hemoterápico, laboratório e patologia clínica,

ambulatorial e pronto atendimento, diagnóstico e terapia, atenção primária à saúde e

assistência domiciliar, de caráter estatal ou privado, com ou sem fins lucrativos, sob a

responsabilidade de uma diretoria (ANTUNES e RIBEIRO, 2005).
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o processo de avaliação inicia quando uma detenninada Organização Prestadora de

Serviços de Saúde manifesta interesse em ser avaliada junto à Instituição Acreditadora. A

Instituição Acreditadora prepara o processo para a realização da visita, indicando a equipe de

avaliadores à direção da Organização, para a aprovação (ONA, 2008).

Durante a avaliação, podem surgir quatro tipos de registros (ONA, 2008):

Quadro 3: Possíveis resultados da avaliação em uma organização hospitalar

Padrão Presença de não Não conformidade Não conformidade
menor não atendida em menor atendida em 90correspondente a conformidade maior 90 dias dias

Nível 1 Não acreditada Não acreditada Acreditada - Nível 1

Nível 2 Acreditada - Nível 1 Acreditada - Nível 1 Acreditada plena - Nível 2

Nível 3 Acreditada plena - Nível 2 Acreditada plena - Nível 2 Acreditada com excelência
- Nível 3

Fonte: ANTUNES e RIBEIRO, 2005, p. 12

Os principais registros, entre esses os apresentados no Quadro 3, realizados durante as

visitas de avaliação da instituição que está pleiteando a Acreditação, ainda segundo o mesmo

autor, podem assim ser entendidos:

1) Não conformidade maior: ausência ou incapacidade total da Organização

Prestadora de Serviços de Saúde em atender ao requisito do padrão ou à norma como um

todo;

2) Não conformidade menor: falta de cumprimento a requisitos do Sistema da

Qualidade que o julgamento e ou experiência da equipe de avaliadores indiquem que

provavelmente não implicará em uma "quebra" do Sistema da Qualidade;

3) Observação: uma falha localizada, comprovadamente não generalizada, falha esta

que não possui uma relevância e impacto sobre a atividade auditada;

4) Pontos Fortes: qualquer fato positivo evidenciado durante a avaliação.

Terminada a avaliação, a equipe de avaliadores emitirá o Relatório de Avaliação com

os resultados da visita, que será apresentado à Organização Prestadora de Serviços de Saúde.

Esta deverá registrar a sua ciência no Relatório. Da data do recebimento do relatório

resultante dos trabalhos de avaliação a Organização avaliada terá um prazo de 90 dias para

ajustar as não conformidades menores, se for o caso, e solicitar nova visita à Instituição

Acreditadora, que retornará à Organização para verificar as não conformidades menores

pendentes.
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Ao fmal da visita, a equipe de avaliadores entregará o Relatório de Avaliação à Organização

Prestadora de Serviços de Saúde, que registrará sua ciência no mesmo. O processo de

avaliação é considerado terminado após aprovação do Relatório de Avaliação pela Instituição

Acreditadora, emissão do seu parecer fmal sobre o processo de avaliação, entrega deste à

organização avaliada e dos documentos correspondentes à Organização Nacional de

Acreditação. A organização pode ser não acreditada ou acreditada em nível 1, 2 ou 3. O

Fluxo do processo de Acreditação está apresentado esquematicamente no fluxograma

apresentado na Figura 11.

Hospital manifesta
interesse pela

Acreditação e solicita
diagnóstico

Envia documentação
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instituição
acreditadora
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para Acreditação

caso queira
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Acreditadora agenda I-~
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programação
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Instituição
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Reunião com
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resultados
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(Hosp e Inst)

Relatório de
Visita

Figura 11: Fluxo do processo de Acreditação
Fonte: elaborado pela autora a partir de ONA, 2008.

A Acreditação Hospitalar difere-se de outros prêmios e certificações baseados nas

normas ISO e PNQ, porque é aplicável e específica para a área de saúde (NOGUEIRA,

2008). A partir da aplicação dessa norma espera-se que o paciente tenha reconhecidas suas

necessidades nas diferentes fases de sua doença e o hospital deverá educá-lo quanto ao

cuidado necessário, garantir seu acesso aos serviços disponíveis na instituição e referir ou

contra-referir para outros níveis de cuidados internos ou externos, para que o paciente tenha

atendidas todas as suas necessidades (CBA, 2008). O processo de avaliação e os níveis e



princípios da Acreditação Hospitalar, as seções e subseções do Manual Brasileiro de

Acreditação encontram-se nos Anexos 2 e 3.

3 ESTUDO DE CASO

3.1 Metodologia

Metodologia é a forma como o pesquisador conduzirá uma pesquisa para encontrar o

que acredita que pode ser conhecido e para isso utilizará um método (ou técnica) que pode ser

qualitativo ou quantitativo (ALENCAR, 2000). Os métodos devem estar de acordo com a

metodologia que por sua vez deve se ajustar a uma concepção ontológica sobre a forma e a

natureza a ser pesquisada. O procedimento da pesquisa devido a essa concepção é objetivo,

livre de qualquer fator subjetivo que resulte do julgamento de valor (JONES, 1993: p. 124

apud ALENCAR, 2000, p. 45). A questão ontológica refere-se ao que pode ser conhecido

sobre a forma e a natureza da realidade pesquisada (ALENCAR, 2000).

Nascimento (2002) cita as características das técnicas quantitativas e qualitativas:

• Pesquisa quantitativa: dedutiva, busca a verificação de resultado, as medidas

são objetivas e usa a tecnologia como instrumento.

• Pesquisa qualitativa: indutiva, busca compreender o processo, reduzindo a

distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação, valendo-se da lógica da análise

fenomenológica, ou seja, da compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação.

Assim, as medidas tendem a ser subjetivas e o avaliador trabalha com os acontecimentos.

De acordo com Tanaka (2001), as características gerais das abordagens são as

seguintes:

Quadro 4: Comparação entre as abordagens qualitativas e quantitativas

Abordagem Quantitativa Abordagem Qualitativa

- Busca descrever significados que são socialmente
construídos, e por isso é definida como subjetiva;
- Tem características não estruturadas, é rica em
contexto e enfatiza as interações;
- Através da coleta de dados qualitativos, obtêm-se
respostas que são semi-estruturadas ou não-
estruturadas;
- As técnicas de análise são indutivas, orientadas
pelo processo, e os resultados não são generalizáveis.

- Busca descrever significados que são considerados
como inerentes aos objetos e atos, por isso é definida
como objetiva;
- Tem como característica permitir uma abordagem
focalizada e pontual e estruturada, utilizando-se de
dados quantitativos;
- A coleta de dados quantitativos se realiza através
da obtenção de respostas estruturadas;
- As técnicas de análise são dedutivas (isto é, partem
do geral para o particular) e orientadas pelos
resultados. Os resultados são generalizáveis.
Fonte: Elaborado pela autora a partir de TANAKA (2001)
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A partir das possibilidades apresentadas, a pesquisa realizada apresentou uma

abordagem qualitativa. Para essa classificação da pesquisa baseou-se nos conceitos

apresentados por Gil (2007) e Alencar (2000). A pesquisa foi classificada ainda como

bibliográfica, segundo Gil (2007), pois parte dela foi desenvolvida com base em material já

elaborado, como livros, artigos científicos, periódicos, revistas, etc.

Problema de
pesquisa

Coleta de
informações

Formulação
de questões
de pesquisa

Organização
das

informações

..............................................................•
Elaboração
do relatório
de pesquisa

Análise das
informações

Figura 12: Seqüência circular de pesquisa em ciências sociais
Fonte: Adaptado do esquema de Spradley (1980, p. 29 apud ALENCAR, 2000, p. 13)

A Figura 12 esquematiza o processo de pesquisa de uma investigação qualitativa com

seqüência circular, procedimento que foi adotado para elaboração do presente trabalho, ou

seja, à medida em que, novas informações foram identificadas houve modificações na

estrutura do trabalho.

Segundo Alencar (2000), a pesqui a além de qualitati a, apresentou uma abordagem

interpretativa. Na abordagem interpretativa o comportamento humano resulta da

interpretação que os indivíduos fazem da situação em que estão envolvidos. Para esse estudo

foi empregado na abordagem interpretativa o Estudo de Caso, que é a escolha de um objeto a

ser pesquisado e para esse trabalho, o objeto nesse estudo foi o processo de qualificação e

certificação pela Acreditação Hospitalar.

Para a coleta de dados, o método utilizado foi a entrevista face a face (ALENCAR,

2000) e coleta de dados em periódicos e sites da instituição pesquisada. O primeiro contato foi

feito com o Diretor do hospital a ser pesquisado para autorização de pesquisa. Num segundo

momento houve o encontro com a gerente de serviços do hospital, para conhecer a instituição

e buscar informações preliminares quanto ao processo de certificação, seguido de mais dois

encontros. O terceiro visou compreender o processo de planejamento do hospital para a
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qualificação de seus serviços e por último, foi feito um contato para esclarecimento de

dúvidas e conclusão do estudo. A coleta de dados foi efetuada também através de consultas a

documentos disponibilizados no site do hospital e em sites e congressos nos quais o hospital

realizou apresentações.

Os materiais necessários para a execução do trabalho foram equipamentos de

informática; acesso à internet; Microsoft Office; referências bibliográficas (livros, artigos,

periódicos, etc.) e materiais de papelaria.

3.2 Resultados e discussão

3.2.1. Apresentação da organização

O Grupo Vita é uma organização que atua na administração de hospitais no Brasil e

recentemente se uniu a uma rede internacional, a IHG - International Hospital Group, cuja

sede é em Dallas, EUA. Esta organização possui unidades no BrasiL México e Costa Rica.

Eentre as Unidades de Negócio que integram o Grupo destaca-se, neste trabalho, o Hospital

Vita Volta Redonda-RJ.

Em sua gestão é possível identificar pelo menos dois grandes níveis de planejamento.
,
Aquele que abrange toda a organização e que pode ser tratado como planejamento corporativo

e o que se refere à atuação de cada Unidade de Negócio. O primeiro abriga as ações de todas

as unidades do Grupo de forma conjunta e o segundo, reflexo do primeiro, trata de questões

mais específicas, associadas ao ambiente de cada Unidade. Assim, é possível observar duas

pirâmides hierárquicas: uma corporativa - de toda organização - e uma segunda específica da

Unidade de Negócio.

A unidade de negócio de Volta Redonda foi adquirida pelo Grupo Vita em 2004, e está

situada no bairro Vila Santa Cecília e ocupa as instalações do antigo Hospital da CSN em uma

área construída de 12.300m2• O hospital possui 105 leitos, 26 leitos críticos e 8 salas de

cirurgia. A unidade de Volta Redonda atua em toda Região Sul Fluminense no estado do Rio

de Janeiro e em cidades limítrofes à esta região que estão situadas no estado de Minas Gerais

e São Paulo.
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Figura 13: Área de abrangência Hospital Vita Volta Redonda

Fonte: Palestra do 2° Congresso Internacional de Acreditação e Qualidade (ONA, 2008)

3.2.2. Referências do planejamento estratégico

o nível estratégico do Grupo Vita, composto pelo presidente, vice-presidente e

diretores de operações, fmanças e Tecnologia da Informação (TI), é responsável pelo

planejamento estratégico de toda a organização. O nív,el tático, composto pelos diretores

regionais, é responsável por comunicar às unidades de negócios as diretrizes do planejamento

estratégico corporativo. No nível operacional encontram-se as unidades de negócio, que são

os hospitais do grupo, representadas por seus superintendentes, responsáveis por escolher a

melhor forma, de acordo com sua realidade local, de realizar as diretrizes institucionais.

Verifica-se que a estrutura de apresentação do Planejamento Estratégico vai ao

encontro da revisão bibliográfica em relação aos tipos de planejamento: estratégico, tático e

operacional e a Figura 13 ilustra os três níveis de hierarquia e o tipo de planejamento

correspondente do Grupo Vita.
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Presidente, vice-
presidente e diretores

Diretores regionais

Superintendentes das
unidades de negócio

Figura 14: Estrutura Organizacional do Grupo Vita
Fonte: Elaborado pela autora a partir de entrevista

o planejamento apresenta, ainda, formalmente outros aspectos teóricos: missão e

visão. A visão do Grupo Vita é "Ser a rede de saúde mais confiável e da mais alta qualidade

internacional". Sua missão é "Ser reconhecida internacionalmente por utilizar as melhores

práticas e, através da melhoria contínua, alcançar a excelência na qualidade dos serviços

prestados a todos os clientes", fundamentada em valores como "qualidade, sustentabilidade e

ética".

Em relação aos compromissos, os gestores do Grupo Vita afIrmam estar

comprometidos com seus clientes, colaboradores, comunidades, empreendedores e com seu
,. ,.proprlo negocIO.

A missão, visão, valores e compromissos são os mesmos em toda a rede de hospitais, o

que muda, é a forma que cada unidade adota para refletir em suas operações essas diretrizes

institucionais.

Por delimitação, esse trabalho não pretende estudar detalhadamente o planejamento

estratégico do Grupo Vita, mas considera-se importante identificar a posição do Hospital Vita

Volta Redonda, ambiente onde foi realizado o estudo, na pirâmide hierárquica do Grupo Vita.

Verifica-se, então, que as diretrizes gerais do grupo comunicadas às suas Unidades de

Negócio são desdobramentos dos níveis tático-operacionais do planejamento da rede de

hospitais. Essa situação não poderia ser diferente, visto que, uma dos principais resultados

esperados de um planejamento é o alinhamento das ações da organização, de seu nível

estratégico ao operacional.

O Grupo VITA tem três grandes objetivos que envolvem a questão da qualidade e que

devem nortear as ações de suas Unidades de Negócio: 1) a convergência com os parceiros
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internacionais; 2) a implementação do gerenciamento por Balanced Scorecards; e 3) a

Acreditação internacional.

Ao tomar conhecimento dos objetivos do grupo, cada unidade hospitalar constrói o seu

próprio planejamento estratégico. Apresenta-se, então, uma nova formação hierárquica, a da

Unidade de Negócio, conforme a Figura 14.

Superintendente

erentes e
oordenadores

Chefes de serviços e
seus subordinados

Figura 15: Estrutura Organizacional do Hospital Vita Volta Redonda
Fonte: elaborado pela autora a partir de entrevista

A busca pela gestão pela qualidade na Unidade de Negócios de Volta Redonda é

decorrente de uma decisão estratégica do grupo. Trata-se de uma diretriz que foi acatada pela

Unidade de Negócios de Volta Redonda - RJ, cujas principais justificativas apresentadas

pelos gestores do grupo são:

1) visibilidade no mercado: a instituição acredita que mantendo serviços de qualidade

e comunicando este fato à sociedade sua visibilidade em relação aos concorrentes será maior;

2) melhoria fmanceira: um sistema baseado na qualidade prevê a revisão dos processos

e sua melhoria, evitando assim o retrabalho, o que conseqüentemente, reduz os custos da

execução de serviços.

Observa-se então que o grupo adotou um sistema de gestão da qualidade como

estratégia para estabelecer vantagem competitiva e reduzir seus custos de operação, o que vai

ao encontro da teoria, quando exposto que uma empresa com vantagem competitiva mostra a

seus clientes que seus serviços são melhores que dos seus concorrentes, adquirindo assim a

preferência dos consumidores e aumentando sua margem de lucratividade.
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3.2.3. Processo do sistema de gestão da Unidade de Volta Redonda

Um sistema de gestão foi escolhido antes da busca pela certificação, pois na opinião da

gerente de serviço do hospital, não se pode pensar em certificação sem antes pensar em um

sistema de gestão pela qualidade. Essa escolha foi determinada pelo planejamento corporativo

da organização.

Nesse contexto, verifica-se que o hospital adota um sistema de estratégia como plano,

pois desenvolve diretrizes conscientes e deliberadamente para lidar com uma situação futura,

previamente estabelecida, nesse caso a certificação.

O processo de planejamento e implementação começou em 2004 com o propósito de

qualificar os serviços da unidade, gerentes e diretores do Hospital Vita Volta Redonda se

reuniram para rever e elaborar um novo planejamento estratégico para a Unidade.

Com o planejamento formalizado foi comunicado aos chefes de serviçoS os novos

objetivos da unidade, esclarecendo o que é gestão da qualidade e o que se pretendia com esse

tipo de gestão: 1) a melhoria dos processos, 2) redução dos custos, 3) competitividade e o 4)

certificado de reconhecimento da qualidade. A partir desse ponto os chefes de serviço teriam

que replicar as informações a seus funcionários, responsáveis pela operacionalização dos

serviços com a qualidade pretendida.

Os responsáveis pela gestão do hospital acreditam que a gestão da qualidade traz

ganhos para a organização, logo para seus clientes, entre os quais, pode-se destacar: 1) maior

segurança ao paciente, 2) diminuição dos riscos e 3) conseqüente reforço de sua reputação

junto aos pacientes e 4) melhor gestão de custos.

Os gestores do Grupo Vita esperam, ain~ que no médio prazo o investimento em

qualidade seja revertido em ganhos fmanceiros, pois acredita que futuramente, fontes

pagadoras remunerarão melhor os serviços que têm, comprovadamente, um nível mais

elevado de qualidade.

Não existe, porém no Grupo Vita, uma defmição institucional do que seja qualidade,

pois considera-se difícil resumi-la em um único conceito. Verifica-se que para a Unidade de

Volta Redonda, a qualidade está ligada à assistência ao paciente, à serviços resolutivos, que

consigam diagnosticar corretamente o paciente e realizar o tratamento adequado, garantindo

assim sua segurança. Foi relatado ainda que a qualidade no sistema médico-hospitalar é muito

8 Chefe de serviço é a denominação dada aos profissionais responsáveis por determinado setor do

hospital



mais importante do que numa indústria de bens tangíveis, pois os serviços prestados incidem

diretamente sobre a vida das pessoas atendidas.

Sobre essa afIrmação, cabe ressaltar que as indústrias de bens tangíveis foram as

primeiras a pensarem em qualidade, e que esse pensamento é recente na área médico-

hospitalar, assim como o Grupo Vita, o que torna a discussão difícil quanto ao que motivou os

gestores da rede a decidirem por um sistema de gestão da qualidade, se foi uma decisão pró-

ativa ou reativa.

3.2.4. O processo de certificação na Unidade de Volta Redonda

Em abril de 2004 iniciou-se, então, o processo de gestão pela qualidade com a 1a visita

diagnóstico do IQG - Instituto Qualisa de Gestão (Instituição Acreditadora), com o

apontamento das não conformidades em relação a Acreditação Hospitalar. Como reação a

esse diagnóstico, em maio de 2004, o hospital lançou o projeto denominado 'Projeto "Q'" ,

cujos principais objetivos, conforme verificado, foram analisar e sanar as não conformidades,

com a formação de grupos de trabalhos de gestão específicos para esse fim, bem como

disseminar a cultura de qualidade na organização através de treinamento dos seus

funcionários.

A avaliação quanto ao alcance desses objetivos foi feita através de quatro auditorias

internas, de junho 2004 a maio de 2005, data na qual a unidade passou pela primeira avaliação

para Certificação Nível Pleno (ou nível 2) e obteve o Certificado em Acreditação emjunho do

mesmo ano.

Ainda em maio de 2005, com o novo relatório elaborado pelo IQG, de não

conformidades e possibilidades de me1hori~ para o alcance da Certificação em Nível de

Excelência (ou nível 3), o hospital elaborou um no o Cronograma de Trabalho para o Grupo

de Gestão. Foram realizadas mais três auditorias internas antes da visita de manutenção da

instituição acreditadora referente ao nível 2, e o relatório apontou que todos os setores

encontravam-se no nível de excelência.

Em abril de 2006 foi realizado um evento de preparação para a avaliação em nível 3, a

Copa QualiVITA, que em referência a copa do mundo de futebol, foi uma disputa realizada

entre as equipes do hospital para testar seus conhecimentos sobre a Acreditação Hospitalar,

após intensificação por uma semana dos treinamentos do pessoal. Em maio de 2006 aconteceu

a oitava e última auditoria interna antes da avaliação do IQG, que resultou na Certificação

ONA Nível de Excelência.



Em 2006 e 2008 aconteceram outras revisões do planejamento estratégico da unidade

de Volta Redonda. A última durou certa de quatro meses. Para essas revisões foram realizadas

análises de ambientes externo e interno com o cruzamento dos dados através da matriz

SWOT, a partir dos quais foram revistos os planos de ação.

O planejamento revisto foi submetido à apreciação da direção do hospital e após sua

aprovação os novos objetivos foram repassados ao nível tático do hospital e cada chefe de

serviço ficou responsável pelo planejamento tático e implantação de ações junto ao nível

operacional no setor pelo qual é responsável.

Para controle desses resultados o Grupo Vita utiliza o BSC - Balance Scorecards,

metodologia para avaliação de performance através da qual é possível visualizar o que os

administradores fazem hoje para criar valor no futuro, segundo quatro dimensões de

performance: 1) financeira, 2) clientes, 3) processos internos e 4) aprendizado e crescimento.

Esses fatores são medidos e equilibrados a partir de indicadores, selecionados segundo

os objetivos estratégicos da organização. Basicamente, é uma forma de acompanhar os

processos, avaliá-los, e fazer com que eles estejam todos alinhados na direção do

desenvolvimento da empresa. O Grupo Vita resume o BSC "como um grande painel de

instrumentos, que mostra como a empresa está funcionando e traz recursos para defInir sua

rota", de acordo com o engenheiro Francisco Starke, consultor de gestão do Grupo Vita.

Em dois anos de trabalho foram envolvidas 400 pessoas, 600 reuniões de trabalho,

1.500 normas, rotinas e protocolos formalizados e aplicados, 350 indicadores de estratégicos,

de processo, desempenho e qualidade - diferenciados por setor e controlados pelo Escritório

da Qualidade -, 337 ações de melhoria e R$875.000,OO (oitocentos e setenta e cinco mil reais)

investidos.

Paralelo ao processo de gestão da qualidade para a certificação, foi criado o Núcleo de

Gestão e Segurança Assistencial, cujo principal objeti o é garantir ao paciente segurança

desde o momento que dá entrada no hospital ao momento em que recebe alta, através da

qualidade na assistência, da utilização de melhores práticas hospitalares e do uso de

protocolos para a execução dos procedimentos médico-hospitalares. O hospital acredita que

essa seja uma tendência dos hospitais acreditados, devido ao que foi observado em outros

hospitais que já possuem o núcleo

Hoje, o objetivo do Grupo Vita em termos de qualidade é obter a Acreditação

Internacional Canadense, trazida para o Brasil pelo IQG, instituição acreditadora com a qual o

hospital já trabalha. Por enquanto, apenas o Hospital Vita Curitiba faz parte do projeto piloto

para essa certificação, mas a unidade de Volta Redonda já está elaborando planos de ação
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para a adequação às normas internacionais. Acredita-se que uma delas seja a criação do

Núcleo de Gestão e Segurança Assistencial, uma vez que o foco dessa certificação é a

qualidade da assistência ao paciente.

Dentre as dificuldades enfrentadas pela unidade de Volta Redonda para implantação

do sistema de gestão da qualidade foram citadas o alto índice de rotatividade de funcionários e

a necessidade de mudança na cultura organizacional.

Quanto a rotatividade, embora caracterizada como um dificultador, a organização tem

uma visão de que os candidatos à alguma vaga no hospital já têm idéia do que a instituição

espera deles, devido a impressão que o Hospital Vita Volta Redonda causa à esses

funcionários quando ainda fazem parte do ambiente externo à organização.

Existe um treinamento inicial para esses novos contratados, que dura cerca de dois

dias, e através do qual são repassadas noções de biossegurança, segurança do trabalho e

também do sistema de gestão da qualidade. Eles são inseridos no cronograma de educação

contínua, cujo foco de treinamento é o nível 1 da Acreditação, que está mais ligado ao nível

operacional da organização, cujo princípio é a segurança da estrutura. Quando esgotados

todos os assuntos referentes a este nível e os processos reavaliados, reinicia-se o processo de

treinamento, reciclando assuntos já disseminados na equipe.

Quanto à necessidade de mudança na cultura, a dificuldade maior foi fazer com que as

pessoas percebessem as melhorias trazidas por uma sistema de gestão da qualidade, o que

implicava diretamente no seu dia-a-dia de trabalho e mudança de comportamento e atitudes.

3.2.5. Resultados apresen dos a implantação de um sistema de gestão da

qualidade certificado

As práticas e melhorias mais significativas observadas pela entrevistada foram: o

mapeamento dos processos; a melhoria da relação entre clientes e fornecedores internos;

diminuição do d~sperdício; diminuição significativa de prontuários com erros; e, também a

nova cultura organizacional encontrada hoje no hospital. Os resultados mais significativos

encontrados foram os que impactaram sobre:
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1) pesquisa de satisfação do cliente: através das mesmas foi observada uma

transferência de percepção do nível de serviços do hospital de bom para ótimo, porém o nível

de clientes que os consideravam ruim, continuou o mesmo. Não foi detectada uma reclamação

comum por parte desses clientes, porém, as reclamações reincidentes são verificadas e é

estabelecido um plano de ação para a melhoria do serviço ou procedimento em questão.
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Figura 16: Pesquisa de Satisfação de clientes Hospital Vita Volta Redonda
Fonte: Palestra do 2° Congresso Internacional de Acreditação e Qualidade (ONA, 2008)
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2) Número de atendimentos: observa-se que todos os indicadores apresentados nos

gráficos que seguem têm tendência de crescimento. Essa situação é mais representativa

quando verifica-se que em 2003, período que antecede a decisão da adoção de uma Gestão da

Qualidade, havia uma tendência de queda no número de pacientes atendidos no hospital.
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Figura 17: Nível de atendimento / dia e internações Hospital Vita Volta Redonda

Fonte: Palestra do 2° Congresso Internacional de Acreditação e qualidade (ONA, 2008)

RGIAS E PARTOS ATENDI ENTO •P

Figura 18: Nível cirurgias, partos e atendimento PS Hospital Vita Volta Redonda
Fonte: Palestra do 2° Congresso Internacional de Acreditação e qualidade (ONA, 2008)



3) market share: aumento do market share do hospital, que em 2005 chegou a 83,3%.

Conforme apresentado no gráfico a seguir, observa-se que a variação do aumento de

participação no mercado no Hospital Vita Volta Redonda se tornou a maior a partir do ano em

que se decidiu pelo sistema de gestão da qualidade. Não é possível afrrmar em que medida o

novo modelo de gestão é responsável por esse resultado mas parte dele pode ser atribuído ao

mesmo.
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Figura 19: Market Share Hospital Vita Volta Redonda
Fonte: Palestra do 20 Congresso Internacional de Acreditação e Qualidade (ONA, 2008)
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4) receita, despesa e ebtida: observa-se um aumento da receito e do ebtida (menos no

último período de análsie) e que as receitas cresceram mais que proposrcionlamente quando

comparadas às despesas. Verifica-se uma tendência de descolamento entre as curvas de recita

e despesa foram acentuadas a partir do ano de 2004, ou seja, o aumento no número de clientes

e uma cultura de melhor aproveitamento dos recursos (pessoais e materiais) decorrentes de

uma postura diferenciada, cuja referência são os pressupostos da gestão da qualidade

contribuíram para melhorar o resultado fmanceiro da empresa, entre outros resutados.

2001 200 •."000 200 00 200

Figura 20: Receita x Despesa Hospital Vita Volta Redonda

Fonte: Palestra do 2° Congresso Internacional de Acreditação e Qualidade (ONA, 2008)

~. ,f\ •.•..•..••C
• \J •• _

...•...
• I-

:/o BITOA '

'J,.25 -

':5

'_',05

O+---~--~----~--~--~--~
20C

Figura 21: EBITDA Hospital Vita Volta Redonda

Fonte: Palestra do 2° Congresso Internacional de Acreditação e Qualidade (ONA, 2008)
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.•
4 CONSIDERAÇOES FINAIS

Quanto ao objetivo geral desse trabalho que foi o de "apresentar os principais aspectos

associados à gestão da qualidade na área médico-hospitalar" conclui-se, baseado na referência

bibliográfica e no Estudo de Caso, que cada vez mais as organizações da área médico-

hospitalar, além de serem empresas cuja principal função é a manutenção da saúde humana,

estão sendo geridas como empresas geradoras de lucro e que buscam se manter e crescer no

mercado de saúde.

Conclui-se, ainda, que a primeira preocupação que a organização deve ter na condição

de suas atividades é conhecer quais são as necessidades de seus clientes, o que os mesmos

esperam de determinado produto ou serviço, e baseada nessa informação, definir o que será

qualidade para a instituição.

Nesse contexto, observa-se que a gestão da qualidade foi adotada pelo hospital como

uma estratégia para o estabelecimento de vantagem competitiva, pois os objetivos, ao adotar

esse tipo de gestão, foram a melhoria dos processos, diminuição do retrabalho e redução de

custos. A Acreditação Hospitalar foi a certificação escolhida pela instituição por abranger

todos os setores da organização médico-hospitalar.

Conclui-se também que existem outros motivos para a certificação na área médico-

hospitalar, podendo ser destacados o aumento de beneficiários de planos de saúde, que dão

preferência aos hospitais que são vistos como melhores ou de "maior qualidade" e a crença

dos gestores dessas instituições de que num futuro próximo, organizações que possuem seus

processos reconhecidos como de qualidade receberão maior remuneração pela prestação de

serviços médico-hospitalares. Esse fato torna-se mais relevante quando verifica-se que o setor

movimentou R$ 51 bilhões em 2007. Pode-se afIrmar, então, que no fim, o que se deseja é

uma diminuição dos custos e aumento do lucro da organização, o que justifica os gastos em

programas de qualidade.

No hospital Vita foi realizada uma revisão do planejamento estratégico para a 8;doção

do sistema da qualidade, o que culminou em grandes mudanças na cultura organizacional,

apontada pela entrevistada como a maior dificuldade no processo de Acreditação,

principalmente devido a diversidade de profissionais que compõem o hospital.

Quanto ao objetivo de apresentar os principais aspectos da área de planejamento

estratégico conclui-se que, esse processo contínuo e interativo, está presente na rotina

administrativa do hospital podendo ser verificadas várias práticas administrativas correlatas à
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essa área do conhecimento da administração. Nesse sentido, verificou-se ainda que a

organização apresenta objetivos com horizontes de tempos diferentes (curto, médio e longo

prazos) como também específicos de cada um de seus níveis. Nesse aspecto cabe destacar que

em função do porte da organização (multinacional) é possível verificar a existência de dois

planejamentos estratégicos. O planejamento corporativo, que abrange toda a organização e o

das Unidades de Negócios - Hospital Vita de Volta Redonda, por exemplo, pautado nas

diretrizes gerais considerando, ao mesmo tempo, as peculiaridades do ambiente onde está

situada. Busca-se, através desta ferramenta de gestão identificar as implicações ~turas de

decisões tomadas no presente, com base em análise de ambientes externo e interno da

organização.

No âmbito desse trabalho foi possível verificar que o Hospital Vita realizou análises

do ambiente interno e externo com vistas a adequar os aspectos associados à sua operação e

usufruir das oportunidades ambientais e ou evitar suas ameaças. Nem todas as considerações

foram atendidas, apenas as consideradas mais relevantes e o instrumento para identificação

das necessidades dos clientes foi a análise de ambiente externo em conjunto com pesquisa de

satisfação do cliente. Esta já existia na organização antes do sistema de gestão da qualidade.

Em relação à implantação de um sistema de gestão de qualidade foi possível verificar

que a Unidade de Volta Redonda teve essa iniciativa em decorrência de uma decisão

estratégica do Grupo Vita, ou seja, na realidade a busca pela implantação e certificação de um

sistema de gestão da qualidade foi uma reação às decisões corpotarivas.

No âmbito do Hospital Vita, a implantação do sistema de gestão da qualidade se deu

através de treinamentos de todo quadro de funcionários e colaboradores do hospital, e não

foram interrompidos após a primeira certificação. Para verificar os efeitos desses treinamentos

o hospital realiza gincanas da Acreditação em algum fim de semana próximo a certificação ou

re-certificação com entrega de troféus. Estas atividades são realizadas sob a orientação do

grupo de trabalho de gestão da qualidade do hospital Vita Volta Redonda.

O controle dos processos é realizado pelo setor denominado Escritório da Qualidade,

que analisa todos os indicadores de controle do hospital. Conforme verificado em arquivo

eletrônico de uma palestra apresentada no 20 Congresso Internacional de Acreditação e

Qualidade (ONA, 2008) até 2006 o hospital possuía 350 indicadores. Esse número pode ser

considerado alto e conforme referenciado em Nogueira (2008), nem sempre muitos

indicadores é sinal de boa gestão.

Pode-se, então, a partir da realização do objetivo de realizar um Estudo de Caso para

compreender como se deu o processo de implementação de um sistema de gestão qualificado
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pela Acreditação Hospitalar, concluir que o processo realizado pelo hospital Vita Volta

Redonda está de acordo com os aspectos teóricos referenciados neste trabalho.

Quanto às limitações do trabalho, em função da metodologia adotada, seus resultados

não podem ser extrapolados para outras organizações, entretanto, sua contribuição passa a ser

relevante a partir do momento que a publicação da experiência pesquisada possa servir como

parâmetro para instituições interessadas em certificar seus processos de gestão, inclusive de

setores diferentes do médico-hospitalar. Ainda como limitação, a revisão bibliográfica não

tratou do Balanced ScoreCard, ferramenta de gestão que foi adotada pelo Grupo Vit~.

Pode-se então, apresentar a utilização do BSC em uma instituição da área médico-

hospitalar como uma oportunidade de estudos futuros. Nesse sentido, foi possível também

verificar uma grande preocupação na organização em reduzir seus custos e melhorar sua

margem de lucratividade, então, estudos na área de custos, em particular na área médico-

hospitalar também podem ser tratados como oportunidade de novos estudos.
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Anexo 1: Ferramentas de gerenciamento da qualidade (MARSHALL, 2006)

1) Brainstorming

Indivíduos emitem idéias de forma livre, sem críticas, no menor espaço de tempo

possível.

2) Cartas de controle

Gráfico para acompanhar a variabilidade de um processo, identificando suas causas

comuns.

3) Diagrama de causa e efeito

Representação das possíveis causas que levam a determinado efeito.

4) Diagrama de dispersa

Ajuda na visualização de uma variável quando outra se modifica.

5) Estratificação

Consiste no desdobramento de dados a partir de um levantamento em estratos para

determinar sua composição.

6) Folha de verificação

Quantifica a freqüência com que certos eventos ocorrem em certo período.

7) Gráfico de Pareto

Gráfico de barras utilizado quando se deseja priorizar problemas ou causas relativas a

um determinado assunto.

8) Histograma

Gráfico de barras que mostra a distribuição de dados por categoria.

9) Matriz GUT
,
E a representação de problemas ou riscos potenciais, através de quantificações que

buscam estabelecer prioridades para aborda-los, visando minimizar os impactos.

IO)5W2H

Utilizado para o mapeamento e padronização de processos, visa determinar o que

(what) será feito, quem (who) fará, quando (when), onde (where), por que (why), como (how)

e quanto custará (how much).
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Nível 1- Princípio: Segurança (Estrutura)
Padrão
Atende aos requisitos
formais, técnicos e de
estrutura para a sua atividade
conforme legislação
correspondente; identifica
riscos específicos e os
gerencia com foco na
segurança.

Itens de Orientação
- responsabilidade técnica conforme legislação;
- corpo funcional, habilitado ou capacitado, dimensionado adequadamente às
necessidades do serviço;
- condições operacionais que atendam aos requisitos de segurança para o cliente
(interno e externo);
- identificação, gerenciamento e controle de riscos sanitários, ambientais,
ocupacionais e relacionados a responsabilidade civil, infecções e biossegurança.

Nivel2 - Principio: Organização (Processos)
Padrão
Gerencia os processos e suas
interações sistemicamente;
estabelece sistemática de
medição e avaliação dos.processos; pOSSUIprograma
de educação e treinamento
continuado, voltado para a
melhoria de processos.

Itens de Orientação
- identificação, definição, padronização e documentação dos processos;
.. identificação de fornecedores e clientes e sua interação sistêmica;
- estabelecimento dos procedimentos;
- documentação (procedimentos e registros) atualizada, disponível e aplicada;
- definição de indicadores para os processos identificados;
- medição e avaliação dos resultados de processos;
- programa de educação e treinamento continuado, com evidências de melhoria
e impacto nos processos;
- grupos de trabalho para a melhoria de processos e interação institucional.

Nível 3 - Princípio: Excelência na Gestão (Resultado)
Padrão Itens de orientação

Utiliza perspectivas de
medição organizacional,
alinhados às estratégias e
correlacionadas aos
indicadores de desempenho
dos processos; dispõe de
sistemática de comparações
com referenciais externos
pertinentes, bem como
evidências de tendência
favorável para os
indicadores; apresenta
inovações e melhorias
implementadas, decorrentes
do processo de análise
crítica.

- definição das perspectivas de sustentação da organização (inovação e
desenvolvimento, pessoas, clientes, processo, financeira e sociedade);
- sistema de indicadores de desempenho focalizando as perspectivas básicas,
com informações íntegras e atualizadas, incluindo informações de referenciais
externos pertinentes;
- estabelecimento de uma relação de causa e efeito entre os indicadores, em que
os resultados de um influenciam os demais, bem como permitem a análise
crítica do desempenho e a tomada de decisão;
- análise de tendência com apresentação de um conjunto de pelo menos três
resultados consecutivos;
- análises críticas sistemáticas com evidências de ações de melhoria e. "'"movaçoes;
- identificação de oportunidades de melhoria de desempenho pelo processo
contínuo de comparação com outras práticas organizacionais com evidências de
resultados positivos;
- sistemas de planejamento e melhoria contínua em termos de estrutura, novas
tecnologias, atualização técnico-profissional e procedimentos. J

Fonte: COUTO e PEDROSA, 2007, p. 348
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Anexo 3: Seções e subseções do Manual Brasileiro de Acreditação
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