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RESUMO 

 

LOURENÇO, Angélica Terezinha Trentin. Desempenho estratégico na gestão 
hospitalar: análise multicritério para suporte ao Balanced Scorecard. 2016. 85 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2016. 

 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um modelo para mensuração do 
desempenho na gestão hospitalar por meio de indicadores chaves, desdobrados em 
boas práticas, elencados nas perspectivas do Balanced Scorecard visando delinear 
o enfoque estratégico organizacional. Após a delimitação das boas práticas, 
projetou-se a valoração da performance ideal esperada e diagnosticou-se a 
realizada, oportunizando a elaboração de um índice de desenvolvimento que foi 
submetido ao método de apoio a decisão multicritério ELECTRE II, resultando na 
ordenação para detecção e priorização das alternativas fragilizadas. Por meio de 
pesquisa bibliográfica, possibilitou-se evidenciar que uma quantidade relevante de 
trabalhos converge ao indicar como eficiente a utilização do BSC aliado aos 
métodos de apoio a decisão multicritério, sendo verificados 43 indicadores chaves 
de desempenho comumente utilizados. Destes, 15 foram escolhidos e desdobrados 
em 57 boas práticas, tidas por sub-indicadores, para aplicação do método de 
mensuração do desempenho hospitalar. Os resultados do método proposto 
demonstraram-se satisfatórios pelo fato de direcionarem os pontos críticos que 
necessitam serem melhores desenvolvidos na organização, além de apoiarem os 
processos de tomadas de decisão e estarem de acordo com a missão, visão e 
valores da organização estudada.  
 
 
Palavras-chave: Gestão Hospitalar. Indicadores Chaves. Balanced Scorecard. 
ELECTRE II.  

 



 

ABSTRACT 

 

LOURENÇO, Angélica Terezinha Trentin. Strategic performance in hospital 
management: multi-criteria analysis to support the Balanced Scorecard. 2016. 
85 p. Dissertation (Master in Production Engineering) – Federal University of 
Technology - Parana. Ponta Grossa, 2016. 

 
 
This study aimed to develop a model for performance measurement in hospital 
management through key indicators, unfold into good practices listed in the Balanced 
Scorecard perspectives aiming to outline the organizational strategic focus. After the 
definition of best practices, designed to valuation of ideal performance expected and 
diagnosed to held, providing opportunities for the development of a development 
index which was subjected to the method of supporting multi-criteria decision 
ELECTRE II, resulting in order to detect and prioritization of vulnerable alternatives. 
Through literature, if allowed to evidence that a significant amount of work converges 
to indicate how effective the use of BSC ally methods of supporting multi-criteria 
decision being checked 43 key performance indicators commonly used. Of these, 15 
were chosen and deployed in 57 good practices taken by sub-indicators for the 
application of hospital performance measurement method. The results of the 
proposed method proved to be satisfactory because steering plenty of critical points 
that need to be better developed in the organization, and support decision-making 
processes and be in accordance with the mission, vision and values of the 
organization studied. 
 
 
 
 
Keywords: Hospital Management. Key indicators. Balanced Scorecard. ELECTRE II. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante da constante evolução mercadológica e do dinamismo nas tendências 

de mercado faz-se relevante o monitoramento, desenvolvimento e melhoramento 

das estratégias organizacionais para elevar o desempenho da gestão e 

consequentemente gerar vantagem competitiva.  

Segundo Mcconnell et al. (2014) diante de inovações mercadológicas as 

organizações são impulsionadas a desenvolver e implantar estratégias competitivas 

por meio de práticas modernas de gestão independente do setor de atuação.  

Neste sentido, as organizações prestadoras de serviços à saúde têm 

concentrado esforços no aperfeiçoamento dos seus processos gerenciais, buscando 

por alternativas que proporcionem eficiência organizacional (CHANG, 1998) 

otimização e qualidade (SYAM; CÔTÉ, 2010), aumento da produtividade (CHANG et 

al., 2011; SHIMSHAK; LENARD; KLIMBERG, 2009), redução de custos e 

minimização de riscos assistenciais e administrativos. A evolução das variáveis que 

norteiam o segmento dos serviços de saúde oportuniza o aprimoramento de técnicas 

e métodos de auxílio à gestão, que impactam positivamente na competividade por 

meio da agregação de valor organizacional, especificamente focadas na gestão 

estratégica de processos (GARCIA; PARDO, 2004). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) orienta sobre a importância de se 

mensurar o desempenho das organizações de saúde, através de diretrizes e 

parâmetros básicos. Devido à complexidade do segmento, alguns pesquisadores da 

área destacam sobre a importância da análise, investigação e monitoramento no 

nível de dimensões e perspectivas (SICOTTE et al., 1998; MANDELL; KEAST, 2008; 

GAULD et al, 2011).  

Neste sentido, Davis et al. (2013) citam que os indicadores de eficiência, 

eficácia e equidade podem oportunizar dados e informações relevantes ao processo 

de tomada de decisões. Chang et al. (2011) destacam sobre a importância de se 

medir a eficiência, produtividade e qualidade nos serviços prestados. Enfatizam 

ainda sobre a adoção de boas práticas e programas eficientes, voltados à promoção 

do bem estar do paciente. Neste âmbito ressalta-se que as métricas a serem 

utilizadas precisam ser coerentes devido ao fato de algumas dimensões estratégicas 
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nas organizações de saúde, apresentarem conflitos entre si, como por exemplo, a 

qualidade e a eficiência (SHIMSHAK; LENARD; KLIMBERG, 2009). 

Embora existam incentivos à melhoria da prestação dos serviços à saúde 

observa-se que ainda existem fragilidades administrativas e assistenciais nas 

organizações públicas e privadas, sendo que este é um fator que contribui para a 

busca por uma gestão mais efetiva no segmento. Este fato foi observado em 1999, 

nos Estados Unidos, através da publicação do relatório “To Err is Human” (Errar é 

Humano) pelo Institute of Medicine (SURBONE et al., 2005), o qual apresentou 

dados alarmantes sobre a assistência à saúde pertinentes à estimativas 

quantitativas de mortes decorrentes de eventos adversos relacionados à assistência 

ao pacientes, bem como, os custos gerados por estes (KOHN; CORRIGAN; 

DONALDSON, 2000). A partir de então, houve um grande impulso às mudanças 

que, além de oportunizarem mais segurança e qualidade na assistência do paciente, 

geraram indicadores de falhas, erros e eventos na cadeia assistencial.  

As exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e os 

requisitos orientados por certificações nacionais e internacionais de padrões de 

qualidade e segurança elevaram as iniciativas e investimentos destinados à melhoria 

da qualidade da gestão estratégica em organizações de saúde no Brasil. 

No Brasil, a fragilidade existente nos formatos de gestão vigentes, no que se 

refere à avaliação da qualidade assistencial, é evidenciada pelo número de 

certificações de acreditação hospitalar concedido pela Organização Nacional de 

Acreditação (ONA), sendo que, de aproximadamente 6.313 hospitais existentes no 

Brasil, apenas 252 possuem a certificação (ONA, 2016).  

É fato que os hospitais desenvolvem inúmeros programas de qualidade, 

porém, estes nem sempre oportunizam as melhorias esperadas devido à ausência 

de parâmetros adequados para a correta medição do desempenho organizacional. 

Neste sentido, é notória a necessidade não só do desenvolvimento de 

sistemas de gestão alinhados à estratégia organizacional, mas também a realização 

de avaliações contínuas do desempenho. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade não só de definir indicadores 

chaves de gestão, mas também de mensurar o desempenho estratégico 

organizacional de modo a avaliar os possíveis impactos e consequências das 

fragilidades existentes, o que permite a agregação critérios importantes de avaliação 

para escolha das ações, orientando as tomadas de decisão.  
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Para tanto, observa-se a aplicabilidade de ferramentas de apoio multicritério 

a decisão por meio das quais se torna possível a avaliação de alternativas viáveis 

sob vários aspectos ou critérios, com relação as suas consequências e impactos na 

resolução de problemas. 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação está organizada de modo a possibilitar uma breve 

contextualização ao tema (capítulo 1), seguida pela conceitualização da ferramenta 

de gestão Balanced Scorecard (BSC) e seu desdobramento em boas práticas 

(traduzidas por meio de sub-indicadores) para direcionar intervenções positivas no 

processo de gestão e, com a utilização da metodologia multicritério de apoio a 

decisão a ordenação de alternativas pelo método ELECTRE II (capítulo 2). 

Oportunizado, por meio da metodologia científica, apresenta-se a proposta de um 

modelo diagnóstico para mensuração do desempenho estratégico na gestão 

hospitalar (capítulo 3). Finalmente, os resultados são apresentados por meio da 

análise dos dados coletados, no estudo de caso, oportunizando a elaboração das 

considerações finais acerca da aplicabilidade do modelo construído, suas 

contribuições, limitações e recomendações para pesquisas futuras (capítulos 4 e 5). 

 
1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 
Tendo em vista a busca por ferramentas e sistemas de gestão que auxiliem 

no aprimoramento dos processos organizacionais torna-se necessário monitorar a 

efetividade destes por meio de indicadores. Referências bibliográficas da área, 

prêmios e certificações de qualidade auxiliam na identificação de indicadores chaves 

de gestão, porém, não prescrevem ou indicam os formatos e metodologias de 

implantação nem como alcançar as performances ideais destes. Neste sentido, o 

problema de pesquisa do presente trabalho é identificar boas práticas auxiliadoras 

do alcance das performances ideais dos indicadores oportunizando o 

desenvolvimento de um modelo para mensuração do desempenho na gestão 

hospitalar. 
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1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um modelo para mensuração do desempenho na gestão 

hospitalar por meio de indicadores desdobrados em boas práticas (entendidas por 

sub-indicadores) elencados nas perspectivas do BSC, oportunizando a promoção de 

um direcionamento para melhoria das fragilidades evidenciadas através de uma 

ordenação realizada pelo método multicritério ELECTRE II. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Desdobrar os indicadores chaves de desempenho das perspectivas do 

BSC em boas práticas (sub-indicadores); 

 Avaliar o desempenho ideal para boas práticas desdobradas; 

 Aplicar um método de análise multicritério de apoio a decisão para 

ordenar as boas práticas por critérios de desenvolvimento para proposição de ações 

de melhoria.  

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

A aplicação de modelos e ferramentas de gestão tradicionais, advindos do 

setor industrial, no segmento hospitalar como, por exemplo, TQM, Six Sigma e Lean 

Manufaturing, destacados por Silva, Lima e Costa (2009) demonstram-se úteis, 

porém, podem gerar insatisfação nos resultados levando em consideração as 

características e singularidades da área de saúde, que demanda a interação 

sistêmica e multidisciplinar para efetividade da gestão (CUNHA; CORRÊA, 2013). 

O mesmo fato se dá com a aplicação de ferramentas para mensuração do 

desempenho organizacional, inclusive com apoio de métodos de decisão 

multicritério (GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; CUNHA; 

CORRÊA, 2013; GARCIA; PARDO, 2004; SOUZA et al., 2009; DAMÁZIO, 2011; 

KOLLBERG; ELG, 2011). Corroborando com Cunha e Corrêa (2013), estes autores 



17 
 

relatam, por meio de fatores críticos de sucesso, que a fragilidade não está na 

aplicação de métodos de mensuração ou na coleta de dados, e sim no 

gerenciamento de ações multisetoriais contribuintes ao desempenho organizacional 

satisfatório.  

Devido às lacunas oriundas das inconsistências e fragilidades observadas 

na aplicação de ferramentas e modelos de gestão mensuradores do desempenho 

organizacional para o segmento, há um amplo espaço para pesquisas voltadas ao 

fortalecimento do gerenciamento estratégico de organizações prestadoras de 

serviços à saúde (GARCIA; PARDO, 2004; SOUZA et al, 2009; BORBA; KLIEMANN 

NETO, 2008). 

Neste contexto, o presente trabalho, com base na revisão de literatura, vem 

propor um modelo de mensuração do desenvolvimento organizacional através de 

boas práticas fundamentais da gestão hospitalar, alinhadas às perspectivas do BSC. 

Em uma das etapas do modelo, sugere-se a avaliação destas boas práticas através 

de um índice de desenvolvimento seguido da aplicação do método de análise 

multicritério ELECTRE II para a ordenação das alternativas que precisam ser 

desenvolvidas com maior ênfase pelas organizações. 

Deste modo, torna-se possível eliminar as fragilidades que, por ventura, 

estejam dificultando a operacionalização dos objetivos estratégicos desdobrados a 

partir da missão e visão organizacional.  

A aplicação e adaptação de técnicas e modelos matemáticos, estatísticos e 

operacionais presentes no campo da Engenharia de Produção podem contribuir 

significativamente para a potencialização dos recursos do ambiente hospitalar 

resultando na melhoria dos processos, ampliando os horizontes para além de 

técnicas advindas das ciências sociais aplicadas voltadas à modelos teóricos de 

gestão de negócios e das ciências humanas voltadas à área assistencial. Neste 

sentido, justifica-se o presente estudo, mesmo que no segmento hospitalar, devido a 

temática central ser de caráter interdisciplinar, servindo de base para aplicação em 

outros segmentos, tais como, sistemas industriais. 

No sentido de auxiliar no aprimoramento de técnicas de gestão e na 

construção de ferramentas que auxiliam a avalição organizacional dos processos, o 

presente estudo mostra-se coerente para com a Engenharia de Produção, pois de 

acordo com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO, 2014), 
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estar correlacionado com a área: Engenharia Organizacional, subárea: Gestão 

Estratégica e Organizacional.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão abordados os conceitos do BSC e Análise Multicritério 

de Apoio a Decisão. Essa apresentação objetiva esclarecer sobre as pesquisas 

relacionadas ao tema em que foi direcionado o trabalho e também as possíveis 

dificuldades ainda presentes no contexto da gestão estratégica hospitalar. 

2.1 BALANCED SCORECARD 

  

Estruturado para avaliar o desempenho organizacional de forma equilibrada 

no que tange os ativos tangíveis aos intangíveis, o Balanced Scorecard (BSC) surgiu 

a partir dos anos 1990 com foco na gestão estratégica. Orientado a partir da missão, 

visão e valores organizacionais, reflete a estratégia da organização através do 

desdobramento de um mapa estratégico, compreendendo quatro perspectivas: 

condição financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento 

(KAPLAN; NORTON, 2000). 

 

2.1.1 Visão Estratégica e Estrutura do BSC 

 

Amplamente utilizado pela sua adaptabilidade, o BSC é um método que 

auxilia na implementação de políticas e diretrizes (HOQUE, 2014). Por ser 

estruturado a partir da identificação da missão, visão e valores organizacionais, 

traduz e comunica a estratégia a todos os níveis hierárquicos proporcionando 

alinhamento do conhecimento, além de uma visão integradora e holística da 

estratégia e do desempenho organizacional, conforme observa-se na Figura 1.  
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1 
Figura 1: O processo contínuo da estratégia 

Fonte: Kaplan e Norton (2004, p. 35) 

 

Além de auxiliar na definição de objetivos estratégicos, o BSC contribui para a 

elaboração de planos de ação e formatos de mensuração do desenvolvimento, ou 

seja, atua para avaliar o desempenho eficaz das estratégias por meio de 

indicadores. O alinhamento estratégico proposto nada mais é do que a execução de 

ações planejadas de acordo com os objetivos determinados pela estratégia 

organizacional.  

Para que as expectativas com relação ao desempenho das estratégias sejam 

atendidas, as quatro perspectivas, descritas resumidamente no item 2.1.2, devem 

propor ações correlacionadas de modo direto ou indireto. Para tanto, cada 

perspectiva, dentro de suas esferas, deve traduzir a visão da empresa, conforme 

observa-se na figura 2. 
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Figura 2: As relações de causa e efeito da estratégia 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2000) 

 

A proposição da lógica de correlação proposta por Kaplan e Norton (2000) 

demonstra que a combinação de ativos tangíveis e intangíveis auxilia no 

desenvolvimento de propostas de valor para os clientes com consequente retorno 

financeiro. Esta relação dá-se pelo fato da interdependência existente entre as 

quatro perspectivas, sendo que, de forma lógica, colaboradores capacitados e 

motivados executam os processos institucionais com excelência, oportunizando a 

satisfação dos clientes com consequente retorno financeiro. 

A inter-relação entre as quatro perspectivas é observada sistematicamente 

por meio do agrupamento dos objetivos, indicadores e ações em scorecards, 

entendidos como sendo cartões de marcação (KAPLAN; NORTON, 2000), 

representados graficamente por meio do mapa estratégico. 

O mapa estratégico é desenvolvido do geral para o particular (top-down), no 

sentido de que os resultados financeiros e os relacionados aos clientes dependerão 

da excelência na execução dos processos internos, mediante a capacidade de 

recursos. Deste modo evidencia-se uma estreita ligação entre as perspectivas e os 

scorecards (KAPLAN; NORTON, 2000).  

 

VISÃO E ESTRATÉGIA 
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2.1.2 As Perspectivas do BSC  

 

Compreendendo ativos tangíveis e intangíveis, o BSC baseia-se na definição 

de objetivos, indicadores e ações associadas de modo equilibrado às perspectivas 

de condição financeira, clientes, processos e aprendizado e crescimento (KAPLAN; 

NORTON, 1997, 2000, 2004), definidas a seguir. 

 

2.1.2.1 Perspectiva financeira  

 

A perspectiva financeira é relacionada ao crescimento e sustentabilidade 

organizacional, bem como, à maximização e eficiência da produtividade. Desse 

modo, o desempenho financeiro desejado pela organização deve ser orientador para 

a definição das outras perspectivas do BSC (KAPLAN; NORTON, 1997).  

Os objetivos estratégicos financeiros variam de acordo com o estágio 

organizacional, o qual segundo Kaplan e Norton (1997), pode ser classificado em 

três fases: crescimento (estágio inicial da organização, contemplando maiores 

investimentos de recursos), sustentação (participação efetiva do mercado com 

possibilidade de aumento das capacidades internas mediante retornos financeiros) e 

colheita (alcance da sustentabilidade organizacional com retorno efetivo dos 

investimentos). Independente do estágio organizacional, esta perspectiva deve ser 

constantemente reavaliada, devido as possíveis alterações de estratégias 

ocasionadas por interferências do ambiente externo como, por exemplo, inovações 

tecnológicas, criação e validação de legislações, comportamento do mercado, entre 

outros. 

Visto que o desempenho financeiro é o impulsionador das outras três 

perspectivas, através dele torna-se possível avaliar o desempenho geral das 

estratégias mediante os retornos obtidos. Os principais indicadores utilizados são 

relativos a liquidez, produtividade, endividamento, rentabilidade e retorno financeiro 

(SERTEK; GUINDANI; MARTINS, 2011). 

O eficiente gerenciamento financeiro e os indicadores relacionados a essa 

perspectiva possibilitam a análise de dados concretos para elaboração de planos de 

metas e ações, bem como, a tomada de decisões assertivas da gestão 

administrativa. E, para as organizações com fins lucrativos, esta é a principal forma 
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de visualização e avaliação da lucratividade e retorno de investimentos para os 

sócios ou acionistas. 

Deste modo, torna-se necessário não apenas satisfazer acionistas, mas 

também garantir resultados que atendam as expectativas dos stakeholders, surgindo 

a necessidade de avaliar o desempenho organizacional através de indicadores tanto 

de eficiência quanto de eficácia (HENNEMANN; LIZARELLI, 2012). 

 

2.1.2.2 Perspectiva clientes 

 

Esta perspectiva aborda a necessidade de identificação do mercado alvo e 

seu potencial, de acordo com o perfil e demanda organizacional. A segmentação do 

mercado implica na análise das variáveis de preferências e percepções relacionadas 

à “dimensões de preço, qualidade, funcionalidade, imagem, reputação, 

relacionamento e serviço” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 68).  

Para a elaboração de estratégias nesta perspectiva deve-se levar em 

consideração as cinco medidas essenciais e genéricas propostas por Kaplan e 

Norton (1997), apresentadas no Quadro 1.  

 

MEDIDAS ESSÊNCIAIS DEFINIÇÃO 

Participação de Mercado 
Reflete a proporção de negócios em um determinado 
mercado (em termos de clientes, valores gastos ou volume 
unitário vendido). 

Captação de Clientes 
Mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com 
que uma unidade de negócios atrai ou conquista novos 
clientes ou negócios. 

Retenção de Clientes 
Controla, em termos absolutos ou relativos, a intensidade 
com que uma unidade de negócios retém ou mantém 
relacionamentos contínuos com seus clientes. 

Satisfação dos Clientes 
Mede o nível de satisfação dos clientes de acordo com 
critérios específicos de desempenho dentro da proposta de 
valor. 

Lucratividade dos Clientes 
Mede o lucro líquido de cliente ou segmentos, depois de 
deduzidas as despesas específicas necessárias para 
sustentar esses clientes. 

Quadro 1: Medidas essenciais - perspectiva clientes 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997, p. 72) 

 

Para garantir o sucesso e a sustentabilidade, as organizações precisam 

primeiramente compreender quais são as expectativas dos clientes para não só 

atendê-las, mas para superá-las buscando ofertar produtos ou serviços com 

excelência. Esta superação de expectativas fará com que a organização se 
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diferencie dos concorrentes agregando valor aos seus produtos oferecidos ou 

serviços prestados, pois, diante da competitividade, criar valor agregado é de 

fundamental importância para a retenção e fidelização de clientes.  

Criar valor agregado compreende tornar o produto ou serviço diferenciado 

em relação aos outros ofertados pelo mercado, sendo, este valor proporcionado 

através de características tangíveis ou intangíveis (SERTEK; GUINDANI; MARTINS, 

2011). 

Para Niven (2002) a proposição de valor ao cliente dá-se por meio de três 

focos de atributos diferentes: a excelência operacional, a liderança do produto e a 

intimidade com o cliente. Quando a empresa atua com ênfase na excelência 

operacional proporciona a oferta de produtos ou serviços de qualidade com preços e 

formas de aquisição acessíveis. Ao ter sua marca reconhecida como referência no 

mercado e oferecer produtos inovadores a empresa atua com foco na liderança do 

produto. Já ao priorizar a relação de integração com os clientes visando fidelizá-los 

atua com ênfase na intimidade com o cliente.  

A percepção dos clientes se dá muitas vezes de modo subjetivo, cabendo à 

organização estruturar métodos que possibilitem mensurá-la através de indicadores 

(HENNEMANN; LIZARELLI, 2012). O conhecimento da percepção dos clientes 

auxilia nos processos decisórios da organização, sendo oportuno entender as 

expectativas dos clientes para melhor atendê-los.  

 

2.1.2.3 Perspectiva processos internos 

 

Trata-se do alinhamento organizacional visando a criação de valor para os 

clientes e a produção de resultados financeiros (KAPLAN; NORTON, 1997), envolve 

a busca pela excelência dos processos internos visando operacionalizar os 

processos de maneira ótima com redução de custos. 

Essa perspectiva oportuniza o gerenciamento efetivo dos processos 

multisetoriais, no sentido de propor continuamente ações de melhoria quando 

identificados processos internos críticos que, muitas vezes dão suporte as demais 

perspectivas (NIVEN, 2002).  
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Kaplan e Norton (2004) citam que para otimizar os processos internos é 

fundamental a análise de temas estratégicos relacionados à inovação, gestão 

operacional, gestão de clientes e processos regulatórios e sociais. 

O processo de inovação será orientado pelo segmento de mercado definido 

como público-alvo da organização, ou seja, as melhorias se fazem necessárias 

diante das exigências do mercado ocasionadas pela competitividade. 

A gestão operacional implica na padronização dos processos e 

procedimentos desde a solicitação do cliente até a entrega do produto ou a 

prestação do serviço. Este tema está sob influência direta de conceitos e 

sistemáticas de programas de qualidade que visam a garantia da satisfação do 

cliente com o atendimento de suas expectativas (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Uma das funções da gestão de clientes, nesta perspectiva, é a oferta de 

serviços pós-vendas, com impacto positivo na satisfação dos clientes, o que pode 

gerar inclusive um valor agregado à organização. Kaplan e Norton (1997, p. 111) 

citam como exemplo de serviços pós-vendas a “garantia e conserto, correção de 

defeitos e devoluções, e processamento dos pagamentos [...]”. 

Os processos regulatórios e sociais atuam no desenvolvimento social junto à 

comunidade com práticas de segurança, saúde e meio ambiente. 

 

2.1.2.4 Perspectiva aprendizado e crescimento 

 

Para Kaplan e Norton (1997) esta perspectiva contempla três categorias de 

objetivos: capital humano (habilidade, talento e capacidade dos colaboradores), a 

tecnologia (sistemas de informação que possibilitam a geração, armazenamento e 

disponibilização de dados e informações) e a disposição para ação (motivação e 

comprometimento com os objetivos estratégicos organizacionais). 

De modo geral, estas três categorias compreendem os recursos disponíveis 

tangíveis, no que diz respeito a infraestrutura predial e tecnológica, e os ativos 

intangíveis relacionados às habilidades, competências e capacidades dos 

colaboradores (KAPLAN; NORTON, 2000).  

Observa-se que os colaboradores têm papel fundamental para o alcance de 

resultados satisfatórios nas demais perspectivas por serem os responsáveis pela 

execução dos processos e disseminação do conhecimento. Para tanto, medidas 

essenciais como a satisfação, retenção e produtividade dos colaboradores precisam 
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ser mensuradas e analisadas, objetivando o desenvolvimento e crescimento 

organizacional. 

Evidencia-se que, a partir dos modelos de BSC propostos por Kaplan e 

Norton (1997, 2000, 2004), alguns objetivos e indicadores de desempenho mostram-

se universais, em sua aplicabilidade, independente do segmento avaliado. Pode-se 

citar a redução de despesas e aumento da rentabilidade na perspectiva financeira, o 

desenvolvimento e aprimoramento produtivo com ênfase na busca contínua por 

melhorias na perspectiva processos. Na perspectiva clientes observa-se a 

reincidência de objetivos relacionados ao atendimento das expectativas, além do 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. A perspectiva de aprendizado e 

crescimento apresenta constantemente estratégias aliadas à atração e retenção de 

talentos (BARSZCZ; KOVALESKI; BARSZCZ, 2006; SCHEFFEL; CUNHA; LIMA, 

2013; ROSSONI, 2010; GONÇALVES, 2013). 

A necessidade de mensurar o andamento dos objetivos e ações propostos 

para cada perspectiva torna fundamental a definição e mensuração de indicadores, 

estes serão parte integrante da “cadeia lógica de causa e efeito que conecta os 

resultados almejados da estratégia com os vetores que induzirão a essas 

consequências”, conforme publicado por Kaplan e Norton (2000, p. 81).  

Entende-se, portanto, que o estabelecimento de indicadores que possibilitem 

visualizar e mensurar o progresso dos processos e das estratégias desdobradas 

para cada perspectiva auxilia na tomada de decisões. 

 

2.1.3 Indicadores de Desempenho 

 
Indicadores são elementos de gestão, geralmente expressados por meio de 

valores quantitativos que fornecem e representam informações resultantes de 

processos atuando como parâmetros para avaliação da eficácia, eficiência e 

efetividade organizacional. A definição de indicadores chave de desempenho, 

conhecidamente como KPI (Key Performance Indicator), auxilia na difusão e 

divulgação dos objetivos, bem como, na priorização de itens a compor planos de 

ação que assegurem a melhoria contínua.  

Aliados aos sistemas de gestão estratégica, os indicadores auxiliam na 

definição e visualização de fatores críticos de sucesso. Para a garantia da 

efetividade organizacional o conjunto de indicadores elencados devem ser 
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entendidos por todos os envolvidos e as metas traçadas devem ser 

sustentavelmente possíveis de serem alcançadas. A disponibilidade de dados e 

informações para o cálculo dos indicadores também é fundamental 

(GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012). 

Deve-se levar em consideração a importância de relacionar e monitorar 

indicadores relevantes para explicar o desempenho da organização (LIU, 2013). A 

relevância dos indicadores adotados é confirmada quando estes contemplam de 

modo satisfatório dados e ações específicas e possíveis de serem mensuradas, com 

metas atingíveis e impactantes para o alcance dos objetivos estratégicos dentro dos 

prazos pré-estabelecidos.  

Scheffel, Cunha e Lima (2013, p.86) enfatizam que se deve “estabelecer e 

comunicar à organização sobre o nível esperado do desempenho” dos indicadores 

estratégicos, táticos e operacionais. Assim é oportunizado para que cada indivíduo 

compreenda qual será sua parcela de contribuição para o alcance dos objetivos da 

empresa e observar a diferença entre o desempenho esperado e o realizado. 

Segundo os autores, as quatro perspectivas sugeridas pelo BSC podem e devem 

ser utilizadas como referenciais para análise crítica e estratégica da instituição. 

Assim, torna-se possível criar valor para os clientes através da mensuração dos 

níveis e enquadramentos de cada perspectiva, com relação às expectativas do 

cliente e ideais estratégicos de desenvolvimento da empresa. 

A mensuração periódica do desempenho organizacional através de 

indicadores embasados em dados confiáveis que possibilitem observar a situação 

real da empresa em comparação com as metas traçadas, integra-se ao sistema 

gerencial e oportuniza a mobilização e orientação para focar a organização na 

estratégia. 

A análise crítica dos indicadores auxiliará na tomada de decisões 

estratégicas, muitas vezes envolvendo problemáticas avaliadas sob múltiplos 

critérios, tornando-se relevante o esclarecimento claro e objetivo aos decisores, 

fundamentado por ferramentas consolidadas que visam orientar as decisões, 

minimizando as possíveis falhas, que podem ser ocasionadas pelas tendências e 

percepções pessoais.  
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2.1.4 Principais Vantagens e Críticas ao BSC 

 

Embora o BSC seja uma metodologia com evidente aceitação acadêmica e 

empresarial, observam-se algumas referências a vantagens, críticas e limitações de 

ordem conceitual e prática, elencadas no quadro 2. 

A primeira crítica ao BSC foi quanto ao caráter inovador e a utilização de 

medidas financeiras e não financeiras, onde BOURGUIGNON; MALLERET; 

NORREKLIT (2004) citam que estas características já estavam presentes em outros 

sistemas de gestão, como por exemplo Adminstração por Objetivos, Sistema de 

Gestão de Desempenho, Sistema de Planejamento e Controle de Gestão e Tableau 

de Bord. 

 
VANTAGENS 

Gestão sistêmica e eficiente / mobiliza a tomada de decisões / medição do desempenho 
organizacional com um sistema coerente / visão financeira e não financeira dos negócios / 
integração de objetivos em forma de causa e efeito / melhoria no desempenho organizacional / 
aumento de responsabilidade e transparência / proporciona responsabilidades para todos os níveis 
hierárquicos / melhoria de comunicação / interligação de objetivos de curto e longo prazo / 
interligação de objetivos e processos ao orçamento da empresa / facilidade nas revisões periódicas 
e sistemáticas das estratégias / incentivo a participação e inovação / responsabilização e 
demonstração de resultados / gestão de recursos escassos / foco na estratégia / produção de 
informação e não apenas de dados / condução no processo de mudança e evolução organizacional 
/ aumento da confiabilidade / orientação para o mercado com ênfase nas expectativas dos clientes / 
redução de custos sem prejudicar a qualidade dos serviços prestados / facilita meios de 
comunicação e colaboração / fomenta a motivação / oportuniza iniciativas inovadoras / permite a 
visualização de melhorias organizacionais / promove a qualifica os recursos humanos / promove a 
melhoria contínua dos processos / seleção de indicadores relevantes ao contexto organizacional / 
direciona a utilização de planos de ação para tomada de ações preventivas e corretivas. 

REFERÊNCIAS 

MACSTRAVIC, 1999; SANCHEZ; STADNICK; ERDMANN, 2002; INAMDAR; KAPLAN; 
REYNOLDS, 2002; OCHOA; TORRIJOS; SÁNCHEZ, 2002; RADNOR; BILL, 2003; NIVEN, 2002; 
PEREIRA, 2005; HOLMES; PIÑERES; KIEL, 2006; WALKER; DUNN, 2006; MATOS, 2006; SILVA; 
NUNES, 2007. 

CRÍTICAS/LIMITAÇÕES 

Necessidade de um sistema de informação para gestão do BSC / necessidade de apoio executivo 
(processo top-down) / tempo requerido para implantação e desenvolvimento para geração de 
resultados / esforços despendidos / diferença entre a cultura organizacional e a terminologia 
utilizada pelo BSC / falta de competências específicas / investimento financeiro / resultados incertos 
e talvez inquantificáveis / falta de sustentação teórica para a construção do BSC / conflito de 
interesses / baixo grau de difusão de métodos do desempenho organizacional / sistema de 
informações deficiente / desafio na implantação de ações operacionais / dificuldade de estabelecer 
consenso / dificuldade em justificar o investimento / falta de divulgação de medidas de desempenho 
/ falta de hábito na utilização de indicadores / falta de métodos para definir medidas específicas /  
excesso de indicadores definidos na fase inicial de implementação / dificuldade na seleção de 
indicadores para avaliação do desempenho / dificuldades na realização de mudanças culturais e 
estruturais / tecnocrático e instrumental sem a flexibilidade necessária para apoio a gestão 
estratégica / não inclusão de stakeholders na construção do BSC / dificuldades no estabelecimento 
de causa e efeito entre objetivos / pressão por resultados financeiros / suscetível a manipulação / 
necessidade de consultorias para auxílio na aceitação interna. 

CASTAÑEDA-MÉNDEZ; MANGAN; LAVERY, 1998; MOORAJ; OYON; HOSTETTLER, 1999; 
STEWART; BESTOR, 2000; PINK et al, 2001; AIDEMARK, 2001; CHAN, 2004; WISNIEWSKI; 
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DICKSON, 2001; EDENIUS; HASSELBLADH, 2002; BRIGNAl, 2002; ZELMAN; PINK; MATTHIAS, 
2003; PESSANHA; PROCHNIK, 2004; PROCHNIK; CARVALHO; DIAS, 2006; SILVA; PROCHNIK, 
2005; BESSIRE; BAKER, 2005; JOHANSON et al, 2006; MATOS, 2006; SILVA; NUNES, 2007. 

Quadro 2: Vantagens, críticas e limitações do BSC 
Fonte: Autoria própria 

Embora mesmo que identificadas fragilidades, o BSC não perde seu valor 

pois, a identificação destas possibilita a adequação e correção em sua implantação, 

levando em consideração que é um modelo flexível e adaptável de acordo com as 

premissas e diretrizes das organizações.  

 

2.2 ANÁLISE MULTICRITÉRIO DE APOIO A DECISÃO 

 

Frequentemente são tomadas decisões nas organizações, apoiadas por 

métodos formais ou informais e análises integradas que envolvem tanto alternativas 

quanto objetivos. Os objetivos podem estar associados a variáveis (critérios, 

atributos ou dimensões) geralmente conflitantes entre si, o que caracteriza um 

problema de decisão multicritério (ALMEIDA, 2013).  

Gerenciar decisões em ambientes corporativos, frequentemente constituídas 

de inúmeros critérios torna-se desafiador devido a embates que possam vir a existir 

devido o número de envolvidos no processo decisório, com interesses distintos e 

geralmente conflitantes. Neste contexto, observa-se o desprovimento ou até mesmo 

defasagem das organizações com relação ao uso de sistemas de informações 

gerenciais, ou as que possuem não exploram todas as suas funcionalidades, 

principalmente no que diz respeito ao apoio a tomada de decisões. 

No intuito de alcançar a efetividade e a otimização na tomada de decisões 

utiliza-se de modelos de Apoio à Decisão Multicritério (MCDA - tradução da língua 

inglesa para Multicriteria Decision Aid) visando sintetizar informações explicitando a 

subjetividade existente por meio da integração de medidas e julgamentos de valor 

(ALMEIDA, 2013).  

Métodos multicritérios atuam como apoio a tomada de decisão por 

auxiliarem, de modo sistemático, o decisor a resolver problemas levando em 

consideração todas as alternativas possíveis, geralmente conflitantes ou 

contraditórias entre si (VINCKE, 1992). 
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Os métodos multicritérios de apoio a decisão são operacionalizados por 

meio de três fases: estruturação do problema (identificação e organização dos 

fatores relevantes visando a elaboração de uma estrutura que possibilite a 

hierarquização e representação dos critérios por escalas ordinais), avaliação 

(aplicação de métodos matemáticos para apoiar a modelagem das preferências 

possibilitando a mensuração de todos os critérios) e recomendações (definição de 

ações e intervenções que possibilitarão a melhoria da performance nos critérios 

identificados pelo decisor) (ACKOFF; SASIENI, 1971). 

Um problema de decisão é caracterizado pela existência de no mínimo duas 

alternativas para escolha, por meio das quais torna-se possível uma análise 

comparatória resultando em uma posição traduzida pela preferência do decisor ao 

atendimento de seus objetivos fornecendo a consequência mais desejável. 

Enfatiza-se que o MCDA não tem caráter prescrito, pois, fundamenta-se nas 

preferências do decisor, deste modo, seu objetivo é auxiliar na compreensão do 

contexto em que a tomada de decisão se faz oportuna, resultando em uma síntese 

composta por todas as variáveis, estando estas, na maioria das vezes, envolvendo a 

combinação de múltiplos objetivo subjetivos, apoiados metodologicamente 

(ALMEIDA, 2013). 

Roy e Vincke (1981), classificaram os métodos MCDA em três grupos 

principais:  

- Métodos de critérios únicos de síntese: trabalham com a agregação aditiva 

dos critérios fundamentada nas preferências do decisor para estabelecimento de 

valores dos parâmetros, com destaque para os métodos SMARTS, SMARTER, 

MACBETH, AHP e MAUT. 

- Métodos de sobreclassificação: consistem na avaliação de superação, 

prevalência ou subordinação dos critérios (considerando as preferências do decisor), 

baseando-se na comparação par a par das alternativas, apresentando deste modo 

avaliações não compensatórias.  As famílias de métodos ELECTRE e PROMETHEE 

são as mais utilizadas.  

- Métodos interativos: atuantes em situações em que os problemas são 

identificados como discretos ou contínuos, nestes casos, o método de programação 

matemática PLMO (programação linear multiobjetivo) é usualmente aplicado.  

Considerando que, na maioria dos processos decisórios não existe apenas 

um objetivo e sim várias alternativas observadas de diferentes pontos de vista, 
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geralmente conflitantes entre si, a aplicação de MCDA torna-se relevante. Pelo fato 

de auxiliar na identificação da alternativa de decisão mais coerente auxilia no 

processo de decisão tornando-o transparente agregando todas as características 

tidas como relevantes (TROJAN, 2012). 

Na área de saúde há exemplos da aplicação de ferramentas de apoio a 

decisão multicritério visando facilitar a gestão do BSC e a ordenação e priorização 

de indicadores, a saber AHP (CHAN, 2006; PAN, 2004; KARRA; PAPADOPOULOS, 

2005; PAN, 2004), DEA (CHANG et al., 2011; SHIMSHAK; LENARD; KLIMBERG, 

2009; CHANG, 1998), UTASTAR (GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 

2012). 

2.2.1 Método ELECTRE II 

 

O método ELECTRE foi apresentado primeiramente por Roy em 1968, onde, 

por meio de comparação das alternativas existentes estabelecem-se noções de 

concordância ou discordância tornando-se evidente a dominância de alternativas, 

caracterizando-se como um método de subordinação. Deste modo, torna-se possível 

eliminar as alternativas menos desejáveis e escolher as de maior preferência para a 

maioria dos critérios. 

Os métodos da família ELECTRE  são explanados no Quadro 3. 

MÉTODO CARACTERÍSTICA REFERÊNCIA 

ELECTRE I 
Problemática de escolha, com uso de critério 

verdadeiro. 
ROY, 1968 

ELECTRE IS 
Problemática de escolha, com uso de 

pseudocritério. 
ROY e SKALKA, 1985 

ELECTRE II 
Problemática de ordenação, com uso de 

critério verdadeiro. 
ROY e BERTIER, 1971 

ELECTRE III 
Problemática de ordenação, com uso de 

pseudocritério. 
ROY, 1978 

ELECTRE IV 
Problemática de ordenação, com uso de 

pseudocritério, sem uso de pesos para os 
critérios. 

ROY e HUGONNARD, 
1982 

ELECTRE TRI 
Problemática de classificação, com uso de 

pseudocritério. 
YU, 1992 

Quadro 3: A família de métodos ELECTRE 
Fonte: Almeida (2013); Costa, Motta e Gutierrez (2006) 

O método ELECTRE II explora relações de sobreclassificação e visa 

categorizar as ações da melhor para a pior, através dos conceitos de Índice de 

Concordância - C(a,b); Índice de discordância - D(a,b); Limiar de Concordância - p; 
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Limiar de Incompatibilidade - q; e as relações de sobreclassificação. Um peso (W) é 

atribuído a cada critério, que cresce com a importância do critério, e para cada par 

ordenado (a, b) das ações estão associados com a construção da relação de 

sobreclassificação (VINCKE, 1992).  

As expressões matemáticas (1) e (2) para estes índices foram propostas por 

Olson (1996) como segue: 













WWW
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C ba ),(

         (1) 

W  → pesos dos critérios segundo os quais a  b; 

W  → pesos dos critérios segundo os quais a = b; 

W  → pesos dos critérios segundo os quais a  b; 
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para todo k, onde b  a     (2) 

)( ab   → conjunto de alternativas em que b é preferida a a; 

k   → critérios segundo os quais b  a; 

bkZ
  → avaliação da alternativa b segundo o critério k;  

akZ
  → avaliação da alternativa a segundo o critério k; 

*

kZ
  → melhor grau de avaliação obtido para o critério k; 



kZ
  → pior grau de avaliação obtido para o critério k. 

 

Os índices de concordância são apresentados sob a forma de uma matriz de 

acordo, em que a expressão (1), C (a,b) representa o elemento da linha a e coluna b. 

Os índices de discordância da expressão (2), D(a,b) representa o desconforto 

sentido pelo decisor na escolha da alternativa a em vez da alternativa b. O método 

explora ainda dois níveis de sobreclassificação: um forte (RS) em (3) e um fraco (RW) 

em (4) e assume os parâmetros (p*, q*, p0, q0) que serão os limites de concordância 

e discordância que são requeridos para identificar as relações de dominância. 
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= ranking fraco RW           (4) 

O ELECTRE II fornece uma ordenação completa das alternativas através da 

construção de duas pré-ordens completas, uma descendente e outra construída a 

partir das alternativas menos favoráveis. Uma nova ordenação é atribuída às 

alternativas que passam nos dois testes e são removidas a partir do processo de 

análise, o qual é reiniciado com as alternativas restantes até que todas sejam 

ordenadas. 

A segunda pré-ordem é construída da mesma forma (das piores para as 

melhores alternativas), para a obtenção de uma ordem inversa. Da ordem inversa, o 

ranking fraco é conseguido, utilizando-se a fórmula proposta por Olson (1996) em 

(5): 

RW = 1 + número de interações – ordem reversa da alternativa em questão  (5) 

 

De acordo com Vincke (1992), em geral as pré-ordens que são obtidas não 

são as mesmas e ao tomador de decisão deve ser oferecida uma pré-ordem 

mediana 
2

WS
M RR

R


 , que possibilitará a identificação da ordem final de 

preferência.  

 

2.3 GESTÃO ESTRATÉGICA HOSPITALAR 

 

Na área de saúde, é possível notar uma evolução contínua no conceito e 

foco da gestão estratégica a partir do século XX ocasionada pela Revolução 

Industrial concomitante ao desenvolvimento da medicina e a evolução das variáveis 

que envolvem os cuidados de saúde (GARCIA; PARDO, 2004).  

Os prejuízos decorrentes das fragilidades na gestão hospitalar relacionados 

ao controle efetivo de recursos tangíveis e intangíveis ocasionam constante 
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evolução regulatória, principalmente em operadoras de planos de saúde instituintes 

de auditorias para conferência de serviços faturados e questionamentos às condutas 

assistenciais adotadas nos hospitais (ALLEVATO, 2007). Isso repercute no 

crescimento da busca pela garantia da qualidade com a implantação de certificações 

de acreditação nacionais e internacionais, bem como, das normas da Organização 

Internacional para Padronização (ISO - tradução da língua inglesa para International 

Organization for Standardization).  

Vecina Neto e Malik (2007), analisando as tendências no cenário hospitalar 

brasileiro, enfatizam a necessidade do aprimoramento da gestão visando a busca 

pela eficiência por meio da estruturação de sistemáticas de gestão de custos, uso da 

informação e informatização de processos, interação sinérgica com stakeholders, 

integralidade na assistência entre outros. Corroborando, Borba e Kliemann Neto 

(2008), citam como necessário ao sucesso da gestão hospitalar a evolução 

comportamental dos profissionais e das práticas de saúde, conquistados, inclusive, 

pela busca e difusão de conhecimentos, entendida pela aprendizagem 

organizacional. 

Na busca por certificações, os sistemas de gestão passam a organizar-se 

com foco administrativo embasado na competitividade e criação de valor, porém, 

centrados na oferta de garantia da qualidade e segurança do paciente, de modo a 

implantar ou aprimorar sistemáticas que proporcionem credibilidade e transparência. 

A existência da multidisciplinaridade caracteriza a integração de todas as 

áreas de modo sistêmico, sendo possível observar a priorização da estruturação dos 

cuidados assistenciais apoiados pelos processos de gestão. Neste âmbito, a gestão 

deve promover ações para o aprimoramento da comunicação multidisciplinar pois, 

este é um fator relevante para a convergência dos interesses departamentais com 

os objetivos organizacionais (VENDEMIATTI et al., 2010).  

Falhas relacionadas à comunicação e ao alinhamento de estratégias 

organizacionais com os objetivos operacionais foram observadas por Cunha e 

Corrêa (2013) quando, por meio do desenvolvimento e aplicação de um modelo 

teórico de avaliação de desempenho organizacional proposto para o segmento, 

evidenciaram que deficiências e fragilidades relacionadas a processos e 

informações impactam negativamente para o desenvolvimento organizacional. 

A busca contínua do aprimoramento da gestão profissional na área de saúde 

se fez necessária devido a acentuada alteração comportamental dos usuários deste 
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serviço, as expectativas do paciente evoluem na perspectiva de tornar-se 

participante do processo de seu próprio cuidado devido a facilidade no acesso a 

conhecimentos técnicos e científicos. Esta nova perspectiva apresenta a 

necessidade do estabelecimento de relações de confiança entre os profissionais e 

os pacientes, além de inovação dos processos de gestão, trazendo o atendimento 

às expectativas do paciente ao centro das ações estratégicas. 

 Característica advinda da complexidade do segmento, a dualidade 

coexistente na liderança, ora representada por médicos e enfermeiros detentores do 

conhecimento específico ora por administradores, enquanto gestores de recursos 

tangíveis e intangíveis, constitui um desafio para a gestão (VENDEMIATTI et al., 

2010). Este contexto, caracterizado pela multidisciplinaridade dos profissionais pode 

desfavorecer a colaboração e a coordenação (GLOUBERMAN E MINTZBERG, 

2001a; 2001b). 

A proposta de que hospitais com comportamento estratégico em todas as 

suas atividades e segmentos alcançam melhores resultados é evidenciada por 

Garcia e Pardo (2004) através de análise de variáveis relacionadas a indicadores 

mensurados em 48 instituições de saúde espanholas entre públicas e privadas, 

sendo evidente a priorização no monitoramento de indicadores de desempenho 

clínico e financeiro devido os impactos na gestão estratégica. Os mesmos relataram 

a observação de fragilidades com relação a fatores relevantes ao sucesso da gestão 

como o estabelecimento de políticas de qualidade e gestão efetiva destas, bem 

como, gestão de custos e utilização de indicadores quantitativos e qualitativos para 

medir os resultados. 

Apoiando a gestão estratégica hospitalar, sistemáticas de mensuração de 

desempenho organizacional embasadas em fundamentos específicos auxiliam na 

identificação de estratégias e ações que estão sendo desenvolvidas efetivamente e 

quais estão deixando a desejar. A análise da eficiência da performance envolve 

critérios objetivos, subjetivos, tangíveis e intangíveis. Ou seja, múltiplos critérios e 

inúmeras variáveis precisam ser avaliadas levando-se em consideração o impacto e 

a interferência destes nas estratégias organizacionais. 
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2.3.1 Avaliação do Desempenho Hospitalar 

 

No contexto da prestação de assistência à saúde, evidencia-se que a 

“literatura não estabelece um consenso sobre fatores e perspectivas que compõe e 

influenciam o desempenho hospitalar [...]” (MACINATI apud ALASTICO; TOLEDO, 

2012, p. 2). Fazendo referência à OMS, os autores enfatizam que: 

 

[...] o desempenho hospitalar deve basear-se na competência profissional, 
na aplicação e conhecimentos atuais, na disponibilização de recursos e 
tecnologias necessários à prestação do atendimento, na eficiência de 
utilização dos recursos a um mínimo risco ao paciente, na satisfação deste, 
na disponibilidade dos serviços e nos resultados dos processos do hospital 
(ALASTICO; TOLEDO, 2012, p. 2). 

Os mesmos autores ainda citam que “o desempenho hospitalar, por sua 

complexidade, é desdobrado pela literatura em múltiplas perspectivas que devem 

ser focalizadas e monitoradas [...]” (ALASTICO; TOLEDO, 2012, p. 3). Nesse 

sentido, reconhecem a existência de uma gama de abordagens, modelos e 

perspectivas multidimensionais que se aplicadas de modo interativo atuam na 

avaliação de desempenho organizacional.  

Partindo do princípio de que os objetivos de uma organização prestadora de 

serviços à saúde devem oferecer segurança aos pacientes, segundo o Manual 

Brasileiro de Acreditação (MBA), um modelo ideal de avaliação de desempenho 

deve ser fundamentado em padrões de qualidade elevados (ONA, 2014b). 

Neste sentido, desde 1999, a certificação de acreditação hospitalar, atuando 

como um sistema de avaliação do desenvolvimento e aprimoramento da gestão 

organizacional dos serviços prestados à saúde, contribui para o alcance de padrões 

de qualidade. Os fundamentos da gestão de saúde prezados pela ONA envolvem 

visão sistêmica, liderança, orientação por processos, desenvolvimento de pessoas, 

foco no paciente, foco na segurança, responsabilidade socioambiental, cultura da 

inovação e melhoria contínua (ONA, 2014b). 

De acordo com o MBA, para avaliar o desempenho de uma organização 

prestadora de serviços à saúde é essencial “compreender o contexto político, social, 

econômico e a conformação destas organizações de saúde” (ONA, 2014b, p. 73). 

Esta avaliação é fundamentada através dos resultados da organização com relação 

aos padrões estabelecidos pela ONA de acordo com a relevância e impacto das 
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dimensões de aceitabilidade, adequação, efetividade, eficácia, eficiência, equidade, 

integralidade e legitimidade. 

Observa-se que, devido o MBA não apresentar um modelo prescritivo e sim 

orientativo, cabe a cada hospital desenvolver e aplicar ações desencadeadoras da 

garantia de segurança e qualidade convergentes aos seus princípios para 

contemplação das metas gerais e parâmetros que oportunizam a conquista e 

manutenção das certificações. 

Neste sentido, a inexistência de um modelo científico que especifique e 

padronize ações e intervenções, tidas como boas práticas, faz com que o processo 

de avaliação sistemática do desempenho da gestão estratégica organizacional seja 

conflituoso. Uma prática bem comum na área de saúde é se utilizar de 

benchmarking para o desenvolvimento dos sistemas de gestão mas, sem uma 

análise criteriosa do contexto local, pode-se ocasionar fragilidades no 

estabelecimento de métricas pelos decisores ou mesmo padrões para reanálise 

periódica da performance da gestão.  

Partindo do princípio que gerenciar apenas indicadores assistenciais como 

taxa de ocupação, taxa de permanência e taxa de rotatividade de leitos não garante 

o desenvolvimento organizacional, ocorre a necessidade de “proposição de modelos 

estruturados de avaliação do desempenho hospitalar que busquem medir, com 

eficácia, sua evolução e eficiência” (ALASTICO; TOLEDO, 2012, p. 2). Diante disto, 

a gestão hospitalar necessita transformar dados e informações em indicadores que 

permitam mensurar a produção e a qualidade dos serviços ofertados, muitas vezes a 

partir do mapeamento dos processos gerenciais e operacionais.  

A avaliação do desempenho se dá a partir da “utilização de indicadores que 

permitam identificar o progresso em relação a metas e objetivos, e as oportunidades 

de melhoria a serem priorizadas para a obtenção de um desempenho mais eficaz” 

(GODOY et al., 2013, p. 6). 

Nota-se, portanto, que, para o gerenciamento consistente da gestão 

hospitalar é fundamental a definição de indicadores que possibilitem mensurar de 

modo sistêmico a estrutura, os processos e seus resultados de modo a visualizar 

holisticamente a inter-relação existente entre estes. 

 

 

 



38 
 

2.3.2 Indicadores Mensuradores do Desempenho Hospitalar  

 

Devido a diversidade de recursos humanos, grande volume de materiais e 

medicamentos com mercado altamente inovador, inúmeras normas e procedimentos 

a serem cumpridos, aspectos psicológicos e emocionais envolvidos na prestação de 

serviços, entre outros, as instituições hospitalares são caracterizadas como 

organizações complexas, não sendo possível avaliá-las por meio de uma única 

dimensão, ou seja, várias perspectivas devem ser monitoradas (PINK et al., 2001).   

Deste modo, os indicadores hospitalares podem ser classificados em três 

classes compreendendo: o atendimento a saúde (assistência hospitalar), a 

satisfação (percepção de qualidade pelo paciente) e gestão (desempenho 

organizacional). A ênfase geralmente adotada nas organizações prestadoras de 

serviços à saúde é na mensuração das atividades clínicas como tempo de 

internação, procedimentos clínicos, número de atendimentos, entre outros (GARCIA; 

PARDO, 2004).  

No âmbito nacional, visando estimular a qualificação das organizações 

prestadoras de serviços à saúde suplementar, desenvolveu-se o Programa de 

Qualificação dos Prestadores de Serviços de Saúde (QUALISS), por meio do qual 

torna-se possível a implantação e monitoramento de indicadores tidos como 

essenciais e recomendáveis. Este programa, desenvolvido em parceria pela ANS, 

representantes dos prestadores, dos consumidores, das operadoras, das instituições 

de ensino e pesquisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do 

Ministério da Saúde (MS) tem por objetivo avaliar o nível de qualidade e segurança 

oferecido pelas instituições (ANS, 2015).  

Os indicadores tidos como essenciais pelo QUALISS, visualizados no quadro 

4, são em sua maioria, voltados à assistência devido a particularidades do segmento 

e o propósito da mensuração. 

INDICADORES ESSENCIAIS 

DOMÍNIO INDICADORES  

Segurança 

- Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea 
associada a cateter venoso central (CVC), na UTI 
adulto/pediátrica/neonatal 
- Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI 
adulto/pediátrica/neonatal 
- Conformidade com os padrões de cirurgia segura 

Efetividade 
- Implantação de diretrizes e protocolos clínicos 
- Taxa de mortalidade institucional 
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- Taxa de mortalidade cirúrgica 
- Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g e RN 1500g - 2500g 

Eficiência 

- Taxa de ocupação operacional geral 
- Taxa de ocupação operacional maternidade 
- Taxa de ocupação operacional UTI adulto/pediátrica 
- Média de permanência geral/maternidade 
- Média de permanência UTI adulto/pediátrica 

Equidade 

- Acessibilidade à pessoa com deficiência 
- Medidas para garantir nos atendimentos a prioridade às pessoas 
vulneráveis (pessoas com deficiência, idoso, crianças, gestantes e 
lactantes), excluindo urgência/emergência  

Acesso 
- Acolhimento com classificação de risco 
- Tempo de espera na Urgência e Emergência 

Centralidade no 
Paciente 

- Satisfação do cliente 
- Monitoramento da manifestação do cliente: avaliação de 
reclamações e sugestões 

Quadro 4: indicadores hospitalares essenciais – QUALISS 
Fonte: ANS, 2015 

 

A utilização de indicadores como mensuradores do desempenho 

organizacional tem como principal objetivo a obtenção de dados e informações 

concretas e reais de acordo com o perfil, evolução e tendências organizacionais, 

visando auxílio e efetividade nos processos decisórios. 

A análise de periódicos com a temática estudada possibilitou o compilamento 

dos principais indicadores de monitoramento implantados e utilizados pelas 

organizações hospitalares, observados nos quadros 5, 6, 7 e 8. Atrelando os 

indicadores às quatro perspectivas do BSC, possibilitou-se o visualizar destes 

agrupados por similaridades de objetivos.  

Contemplando indicadores voltados à perspectiva financeira, o quadro 4 

apresenta as variáveis econômicas relacionadas a custos, despesas, produtividade 

e rentabilidade. Geralmente estes indicadores são monitorados pelo balanço contábil 

das organizações e apresentam-se por meio de valores numéricos absolutos, taxas, 

percentuais ou variações.  

 

PERSPECTIVA FINANCEIRA 

  

Indicador 01: CMat(%) – Percentual de Custos por material/medicamento 

Finalidade Medir o percentual do custo total utilizado com medicamento e material médico-hospitalar. 

100*(%) 









CT

CMat
CMat  CMat = Custo com Material/Med. (R$)  

CT = Custo Total no período (R$) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação Comparar com o número de atendimentos e complexidade do quadro clínico/procedimento. 

Autores GURD; GAO, 2008; KOLLBERG; ELG, 2014. 
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Indicador 02: DFar(%) – Percentual de Despesas com Farmácia 

Finalidade 
Compilar todas as despesas da Farmácia, incluindo também despesas com pessoal, 

administrativas e operacionais. 

100*(%) 









DT

DFar
DFar  DFar = Despesas Totais com Farmácia (R$) 

DT     = Despesas Totais no período (R$) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação Comparar com o número de atendimentos, dimensionamento e dispensações realizadas. 

Autores GURD; GAO, 2008 

  

Indicador 03: DLab(%) -  Percentual de Despesas com Laboratórios 

Finalidade 
Compilar todas as despesas do Laboratório incluindo despesas com pessoal, administrativas, 

materiais de insumos e operacionais. 

100*(%) 









DT

DLab
DLab  DLab = Despesas Totais Laboratórios (R$) 

DT     = Despesas Totais no período (R$) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Comparar com o número de atendimentos e complexidade do quadro clínico/procedimento e 

quantidade de exames solicitados. 

Autores KOLLBERG; ELG, 2014. 

  

Indicador 04: DP(%) -  Percentual de Despesas com Pessoal 

Finalidade Compilar todas as despesas com pessoal, incluindo salário base e recolhimentos celetistas. 

100*(%) 









DT

DP
DP  DP     = Despesas Totais com Pessoal (R$) 

DT     = Despesas Totais no período (R$) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Analisar o quadro mínimo de colaboradores de acordo com dimensionamento baseado em 

resolução vigente e na demanda. 

Autores GURD; GAO, 2008; GARCIA; PARDO, 2004. 
 

 

Indicador 06: VDp(R$) – Valor de Depreciação ao ano 

Finalidade 
Indicar a perda anual de valor de bens tangíveis pelo uso ou obsolescência, mensurando a  

necessidade de reposição dos equipamentos existentes. 











VUt

DpV
RVDp

*
$)(  

V = Valor do bem (R$) 

Dp = Depreciação (%) 

VUt = Vida Útil de acordo com Legislação Tributária (anos) 

Unidade: R$ 

Periodicidade: anual 

Interpretação 
A porcentagem de depreciação será conforme o patrimônio e o respetivo tempo de vida útil 

dos bens, de acordo com a Legislação Tributária. 

Autores GURD; GAO, 2008. 

 
Indicador 07: CmR(R$) – Custo médio por refeição 

Finalidade 
Compilar todos os custos com alimentação, incluindo também os indiretos como água, luz, 

rateios, etc., além de insumos e pessoal visando a obtenção do custo médio por refeição. 








 


TR

CIndCDir
RCmR $)(  

CDir = Custos diretos (R$) 

CInd = Custos indiretos (R$) 

TR = Total de refeições servidas (ud) 

Unidade: R$ 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Comparar o número de refeições servidas com o número de colaboradores/pacientes e custos 

diretos/indiretos. 

Autores GURD; GAO, 2008. 

Indicador 05: CProc(R$) -  Custo por Procedimento Cirúrgico 

Finalidade 

Possibilitar a proposta de tabelas de pacotes para procedimentos cirúrgicos de curta 

permanência, bem como, mensurar os custos de um mesmo procedimento relacionado aos 

profissionais que atuam na instituição. 

   SDHmTxIRocC $)(Pr  

I    = Insumos (R$) 

Tx = Taxas (R$) 

Hm = Honorários médicos (R$) 

SD = Serviços de Diagnóstico (R$) 

Unidade: R$ 

Periodicidade: mensal 

Interpretação Comparar com o tipo da cirurgia, porte, especialidade e os insumos utilizados. 

Autores GURD; GAO, 2008; MATOS, 2002. 



41 
 

Indicador 08: DOp(%) – Percentual de Despesas Operacionais  

Finalidade Indicar despesas com bens e serviços consumidos indiretamente (ex.: impostos) e taxas 

obrigatórias (alvará, licença, etc). 

100*(%) 









DT

DOp
DOp  DOp = Despesas operacionais (R$) 

DT    = Custo total (R$) 
Unidade: % 
Periodicidade: mensal 

Interpretação Comparar com o perfil organizacional e obrigações regulares. 

Autores GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; GARCIA; PARDO, 2004. 

 

Indicador 09: VmI (R$) - Valor Médio da Internação 

Finalidade 
Compilar todos os dados com a hospitalização do paciente, incluindo os custos fixos e 

variáveis, diretos e indiretos, fazendo refletir a realidade de uma hospitalização. 

 

TI

SDHmTxI
RVmI

 
$).(  

I    = Insumos (R$) 

Tx = Taxas (R$) 

Hm = Honorários médicos (R$) 

SD = Serviços de Diagnóstico (R$) 

TI = Número total de internações (ud) 

Unidade: R$ 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Comparar com o diagnóstico do paciente/procedimento que foi submetido, bem como, dias 

de hospitalização. 

Autores ANVISA, 2015. 

 

Indicador 10: GE - Giro de Estoques 

Finalidade 
Demonstrar o desempenho do estoque no que se refere a utilização dos recursos, apuração 

de qualidade do estoque e do mix de produtos que compõe o mesmo. 











EM

CMV
GE  CMV = Custo mercadoria vendida (R$) 

EM = Estoque médio (R$) 

Unidade: ud/ano 

Periodicidade: anual 

Interpretação 

Quanto maior o giro de estoque melhor, pois indica que a empresa não mantém um alto 

valor financeiro em estoque, não precisa de grandes espaços para armazenamento e a 

redução de perdas por expiração do prazo de validade é reduzida.  

Autores GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012. 

 

Indicador 11: GA - Giro do Ativo 

Finalidade 
Visualizar quantas vezes o ativo girou no período, indica a geração de receitas com o ativo 

(índice de eficiência). 











AM

V
GA  V = Vendas (R$) 

AM = Ativo médio (R$) 

Unidade: ud/ano 

Periodicidade: anual 

Interpretação Quanto maior melhor, pois indica a potencialização de seus ativos de modo a gerar lucro. 

Autores GURD; GAO, 2008. 

 

Indicador 12: CL(R$) - Fluxo de Caixa Livre 

Finalidade 
Indica a movimentação do caixa com atividades operacionais e o fluxo decorrente de 

investimentos de capital realizados. 

 GMCFCOpRCL $)(  FCOp = Fluxo de caixa atividades operacionais (R$) 

GMC = Gastos com manutenção de capital (R$) 

Unidade: R$ 

Periodicidade: anual 

Interpretação 

Quanto maior o fluxo de caixa livre (positivo) melhor, pois indica que a empresa está 

conseguindo gerar lucro e otimizar os resultados, bem como, garantir o pagamento de seus 

financiadores. 

Autores KARRA; PAPADOPOULOS, 2005. 

 

Indicador 13: LC  - Liquidez Corrente 

Finalidade 
Avaliar a capacidade de pagamento da empresa frente suas obrigações, revela a proteção dos 

credores em curto prazo por ativos. 











PC

AC
LC  AC = Ativo circulante (R$) 

PC= Passivo circulante (R$) 

Unidade: LC>1 ou <1 

Periodicidade: anual 

Interpretação 
Quanto maior melhor, pois indica se as disponibilidades são insuficientes para honrar com 

suas obrigações de curto prazo. 
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Autores GURD; GAO, 2008. 

 

Indicador 14: MLL(%) -  Margem de Lucro Líquido 

Finalidade 
Medir o percentual de lucro líquido que a empresa conseguiu obter em relação ao seu 

faturamento, também chamada de margem de lucro sobre as vendas ou margem líquida. 

100*(%) 









RV

LL
MLL  LL = Lucro líquido (R$) 

RV = Receita de vendas (R$) 

Unidade: % 

Periodicidade: anual 

Interpretação 
Quanto maior a margem de lucro líquido melhor, pois indica o percentual de ganhos sobre 

as vendas. 

Autores GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; GURD; GAO, 2008. 

 

Indicador 15: MOp (%) -  Margem Operacional 

Finalidade Indicar qual o lucro operacional obtido pela empresa para cada unidade de venda. 

100*(%) 









VLiq

LOp
MOp  LOp = Lucro operacional (R$) 

VLiq= Vendas líquidas (R$) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal/trimestral 

Interpretação 
Quanto maior a margem operacional melhor, pois, indica a lucratividade/viabilidade da 

empresa. 

Autores GURD; GAO, 2008; KARRA; PAPADOPOULOS, 2005; URRUTIA; ERIKSEN, 2005. 

 

Indicador 16: PM(%) -  Participação de Mercado 

Finalidade 
Indicar a fatia de mercado que a empresa detém na região frente à concorrência, também 

mensura o quanto o cliente potencial pode e está disposto a pagar pelo produto ou serviço.  

100*(%) 









NTAt

NAt
PM  NAt  = Número de atendimentos (ud) 

NTAt= Número Total atendimentos no mercado (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Quanto maior a participação de mercado melhor, pois, indica a preferência do público frente 

à concorrência. 

Autores GURD; GAO, 2008. 

 

Indicador 17: ROI(%) -  Retorno sobre o Investimento  

Finalidade 
Indicar a lucratividade da empresa em relação aos investimentos totais, representados pelo 

ativo total médio. 

100*(%) 









Inv

LOp
ROI  LOp = Lucro operacional (R$) 

VLiq= Investimentos (R$) 

Unidade: % 

Periodicidade: anual 

Interpretação 
Quanto maior o retorno sobre o investimento maior, pois, indica o rendimento da empresa 

frente aos investimentos. 

Autores GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012. 

Quadro 5: Perspectiva Financeira 
Fonte: Autoria própria 

 

Observa-se que os indicadores elencados na perspectiva financeira estão 

voltados ao gerenciamento de riscos financeiros, sendo de fundamental importância 

que o modelo de gestão implantado na organização contemple as inúmeras 

variáveis relacionadas ao segmento. 

O quadro 6 apresenta indicadores considerados na perspectiva clientes. 

Contemplando as variáveis: satisfação, segurança, efetividade e acesso o 

monitoramento destes proporcionam a possibilidade da mensuração da percepção 

da qualidade do serviço prestado, bem como, o nível da segurança nos processos e 

procedimentos organizacionais. 



43 
 

PERSPECTIVA CLIENTES 

 

Indicador 01: SC(%) -  Satisfação do Cliente/Paciente 

Finalidade 
Apresentar as percepções dos clientes/pacientes de modo construtivo, extraído por meio de 

pesquisa de satisfação e manifestações via SAC/Ouvidoria.  

100*(%) 









TA

AP
SC  AP = Avaliações positivas (ud) 

TA= Total de avaliações (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal/ trimestral/semestral 

Interpretação 
Quanto maior a satisfação do cliente/paciente melhor, pois, indica o atendimento às suas 

expectativas frente ao serviço prestado. 

Autores 
GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; GURD; GAO, 2008; KARRA; 

PAPADOPOULOS, 2005; URRUTIA; ERIKSEN, 2005; LIU, 2013; ANS, 2015. 

 

Indicador 02: MMC(%) -  Monitoramento da Manifestação do Cliente/Paciente 

Finalidade 
Avaliar a implantação e o funcionamento de estrutura/sistemática de coleta de manifestação 

de clientes, bem como, ações de melhoria perante reclamações. 

100*(%) 









TRS

AM
MMC  AM = Ações de melhoria implantadas (ud) 

TRS = Total de reclamações/sugestões (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal/ 

trimestral/semestral 

Interpretação 

Quanto maior o número de ações advindas de sugestões/reclamações dos clientes 

implantadas melhor, pois, indica o monitoramento das pesquisas com evidências de ações 

de melhoria implantadas. 

Autores ANS, 2015. 

 

Indicador 03: IRAS(%) -  Taxa de Infecção Relacionada a Assistência a Saúde (IRAS) 

Finalidade 
Mensurar as infecções decorrentes da assistência a saúde e sua magnitude, bem como, 

identificar os fatores de risco, as recorrências e atuar com preventivas. 

100*(%) 









NE

NIRAS
IRAS  NIRAS = Número de IRAS identificadas (ud) 

NE = Número de entradas (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Quanto menor a taxa de IRAS melhor, pois, indica a minimização de infecções como 

resposta a ações de prevenção.  

Autores 
GURD; GAO, 2008; KOLLBERG; ELG, 2014; URRUTIA; ERIKSEN, 2005; LIU, 2013; 

ANVISA, 2015. 

 

Indicador 04: IQ(%) -  Índice de Quedas de Pacientes 

Finalidade 
Indicar o percentual de quedas de pacientes decorrentes de fragilidades na assistência ou 

devido a condição clínica do paciente. 

100*(%) 









NP

NQ
IQ  NQ = Número de quedas (ud) 

NP = Número de paciente/mês (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Quanto menor o índice de quedas melhor, o ideal é que seja zero, pois, a ocorrência de 

quedas indica falhas na assistência. 

Autores 
GURD; GAO, 2008; KARRA; PAPADOPOULOS, 2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014A. 

 

Indicador 05: IEM(%) -  Percentual de Erros de Medicação 

Finalidade 
Indica o número de erros relacionados a administração de medicamentos, possibilita o 

evidenciar de fragilidades da cadeia medicamentosa para intervenções preventivas. 

100*(%) 









NP

NEM
IEM  NEM = Número de erros adm. medicamentos (ud) 

NP = Número de paciente/mês (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Quanto menor o índice de erros relacionados a administração de medicamentos melhor, o 

ideal é que seja zero, pois, a ocorrência destes erros indica falhas na assistência. 

Autores GURD; GAO, 2008. 
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Indicador 06: IncD(%) -  Percentual de Incidentes com Danos (eventos adversos) 

Finalidade 
Indicar o percentual de incidentes que causaram danos ao paciente, não advindos do quadro 

clínico, denominados eventos adversos.  

100*(%) 









TIn

TID
IncD  TID = Total de incidentes com dano (ud) 

TIn = Total de incidentes (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Quanto menor o índice de incidentes com dano melhor, o ideal é que seja zero, pois, a 

ocorrência destes incidentes indica falhas na assistência. 

Autores LIU, 2013; ANS, 2015. 

 

Indicador 07: IIncSD(%) -  Percentual de Incidentes sem Danos 

Finalidade 
Indicar o número de incidentes sem dano que ocorreram no período, sendo eventos que 

alcançaram o paciente, porém, sem danos observados. 

100*(%) 









TIn

TIncSD
IIncSD  TIncSD = Total de incidentes sem dano (ud) 

TIn = Total de incidentes (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Quanto menor o índice de incidentes sem dano melhor, o ideal é que seja zero, pois, a 

ocorrência destes incidentes indica falhas na assistência. 

Autores GURD; GAO, 2008; LIU, 2013. 

 

Indicador 08: 
IPCSL -  Taxa de Densidade Incidência de Infecção de Corrente Sanguínea Associada 

a CVC (cateter venoso central) na UTI  

Finalidade 

Indicar a incidência de infecção primária de corrente sanguínea, com confirmação 

microbiológica (IPCSL), associada à utilização de CVC em pacientes internados em UTI, 

por 1000 cateteres dia.  

1000*









CVC

NIPCSL
IPCSL  NIPCSL = Número de casos novos de IPCSL (ud) 

CVC = Número de CVCs/dia (ud) 

Unidade: ud/1000 

Periodicidade: diária 

Interpretação 

Quanto menor a taxa de densidade de incidência de infecção por corrente sanguínea 

relacionada a CVC melhor, pois a minimização de infecções é a resposta a ações de 

prevenção relacionadas a adesão às práticas corretas relacionadas a CVC (inserção, 

manipulação e cuidados). 

Autores ANS, 2015. 

 

Indicador 09: CVC(%) -  Percentual de Utilização de CVC (cateter venoso central) na UTI  

Finalidade 
Medir o grau de utilização deste dispositivo, pois reflete ao fator de risco para aquisição de 

infecção primária de corrente sanguínea. 

100*(%) 









NP

CVC
CVC  CVC = Número de CVCs/dia (ud) 

NP = Número de pacientes/dia (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: diária 

Interpretação 
Quanto menor a utilização de CVC menor a probabilidade da ocorrência de infecção 

primária de corrente sanguínea. 

Autores ANS, 2015. 

 

Indicador 10: ICirSeg(%) -  Índice de Conformidade com Padrões de Cirurgia Segura 

Finalidade 
Avaliar a conformidade com padrões de cirurgia segura envolvendo etapas críticas na 

assistência, visando minimizar riscos e eventos adversos.  

100*(%) 









NC

NCC
ICirSeg  

NCL = Número de cirurgias em conformidade 

com padrões (ud)  

NPC = Número de cirurgias no período (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Quanto maior as conformidades com padrões de segurança melhor, pois, minimizam a 

ocorrência de incidentes/eventos devido ao gerenciamento de possíveis riscos. 

Autores ANS, 2015. 

 

Indicador 11: UP(%) -  Percentual de Incidência de Úlcera por Pressão 

Finalidade 
Indicar a ocorrência de úlcera por pressão, resultante da combinação de fatores de risco a 

longa permanência no hospital. 

100*(%) 









PExp

NUP
UP  NUP = Casos novos de pacientes com UP (ud) 

PExp = Pacientes expostos ao risco (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 
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Interpretação 
Quanto menor a incidência de úlcera por pressão melhor, pois, a ocorrência deste incidente 

indica falhas na assistência. 

Autores ANS, 2015. 

Quadro 6: Perspectiva Clientes 
Fonte: Autoria própria 

 

Nota-se que nas organizações de saúde, a perspectiva clientes têm 

objetivos voltados à garantia da qualidade e segurança dos pacientes na prestação 

dos serviços, fatores preconizados e instituídos em nível nacional e internacional. 

Estes são direcionados, em sua grande maioria, às práticas assistenciais devido o 

contato direto com os pacientes, embora as áreas de apoio e administrativas 

também atuem em interface e contribuam indiretamente para a minimização da 

ocorrência de erros. 

Indicadores pertinentes à perspectiva de processos internos, observados no 

quadro 7, contemplam variáveis relacionadas a eficiência organizacional levando em 

consideração o controle de processos fundamentais que precisam ser gerenciados 

no sentido de garantir a empregabilidade adequada dos recursos disponíveis por 

impactarem diretamente na perspectiva financeira.  

 

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

 

Indicador 01: TmF -  Tempo médio de Faturamento e Cobrança 

Finalidade 

Mensurar o tempo de processamento da conta, desde a alta do paciente até o momento do 

envio da fatura para cobrança. Nesse processo contempla todas as atividades de faturamento 

e auditoria. 











CF

TTF
TmF  TmF = Tempo total para faturamento (dias) 

CF = Número de contas faturadas (ud) 

Unidade: dias 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Quanto menor o tempo de faturamento melhor, pois impacta diretamente no faturamento 

global do hospital. 

Autores GURD; GAO, 2008. 

 

Indicador 02: TH(%) -  Percentual de Transferência para outros Hospitais 

Finalidade 
Medir o percentual de transferências de pacientes devido know-how do hospital 

(especialidade/referência). 

100*(%) 









TI

TT
TH  TT = Total de transferências (ud) 

TI = Total de internações (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação Comparar com o perfil e objetivos institucionais. 

Autores GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; LIU, 2013. 

 

Indicador 03: Reint(%) -  Percentual de Reinternações 

Finalidade Indica o número de reinternações pelo mesmo motivo médico dentro de 10 dias da alta. 

100*int(%)Re 









TI

NR  NR = Número de reinternações após 10 dias (ud) 

TI = Total de internações (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Quanto menor a porcentagem de reinternações melhor, pois este indicador possibilita a 

análise se altas realizadas de modo precoce. 

Autores GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; KARRA; PAPADOPOULOS, 
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2005; URRUTIA; ERIKSEN, 2005. 

 

Indicador 04: DmI -  Duração Média de Internação  

Finalidade 
Representar o tempo médio (em dias) da permanência geral de internação dos pacientes no 

hospital. 











TS

DI
DmI  DI = Total dias internações (ud) 

TS = Total pacientes internados (ud) 

Unidade: dias 

Periodicidade: mensal 

Interpretação Comparar com o perfil institucional (ex.: hospital dia, hospital cirúrgico). 

Autores 
GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; GURD; GAO, 2008; GARCIA; 

PARDO, 2004; URRUTIA; ERIKSEN, 2005; LIU, 2013; ANVISA, 2015; ANS, 2015. 

 

Indicador 05: OcOp(%) -  Taxa de Ocupação Operacional  

Finalidade 

Mensurar o grau de utilização dos leitos operacionais, avaliando o perfil de utilização e a 

gestão de leitos, estando relacionado ao indicador de duração média de 

internação/permanência. 

100*(%) 









NL

NP
OcOp  NP = Número de pacientes/dia (ud) 

NL = Número de leitos (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: diária 

Interpretação Comparar com o perfil institucional (ex.: hospital dia, hospital cirúrgico). 

Autores 
GURD; GAO, 2008; GARCIA; PARDO, 2004; URRUTIA; ERIKSEN, 2005; LIU, 2013; 

CHANG, 2011; ANVISA, 2015; ANS, 2015. 

 

Indicador 06: PC - Número de Procedimentos Cirúrgicos por dia  

Finalidade 
Quantificar o número de procedimentos cirúrgicos por dia para verificar a capacidade 

operacional da instituição. 

  PCPC  PC = Número de procedimentos cirúrgicos/mês (ud) 
Unidade: Proc. Cirurg. 

Periodicidade: mensal 

Interpretação Comparar com o perfil institucional (ex.: hospital dia, hospital cirúrgico). 

Autores LIU, 2013; CHANG, 2011. 

Quadro 7: Perspectiva Processos Internos 
Fonte: Autoria própria 

 

Os indicadores relacionados aos processos internos devem possibilitar a 

identificação dos recursos e capacidades organizacionais, visando elevar a 

capacidade produtiva, garantindo a qualidade e segurança dos pacientes com 

inovação e melhoria contínua, criando vantagem competitiva. 

O quadro 8 elenca indicadores da perspectiva aprendizado e crescimento, 

considerando variáveis relacionadas aos recursos e desenvolvimento humano. 

Demonstram os investimentos na área de gestão de pessoas e o desempenho dos 

profissionais, levando também em consideração a valoração da satisfação destes 

para com a organização.  

 

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

 

Indicador 01: IT(%) – Percentual de Investimento em novas Tecnologias  

Finalidade Indica a porcentagem do valor de compra de tecnologias em relação ao orçamento total. 

100*(%) 









TInv

InvT
IT  InvT = Valor investido em tecnologias (R$) 

TInv = Total de Investimentos (R$) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação Quanto maior o investimento em novas tecnologias melhor, pois evidencia o acesso a 
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informações/evolução tecnológica. 

Autores 
GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; GURD; GAO, 2008; 

URRUTIA; ERIKSEN, 2005. 

  
Indicador 02: CT(%) - Percentual de Colaboradores Treinados  

Finalidade Indicar a porcentagem de colaboradores treinados e capacitados. 

100*(%) 









NC

CT
CT  CT = Número de colaboradores treinados (ud) 

NC = Número total de colaboradores (ut) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 

Quanto maior o percentual de colaboradores treinados melhor, pois, indica a difusão e 

disseminação de práticas adequadas para execução das funções, bem como, conhecimento 

de diretrizes e normativas institucionais. 

Autores 
GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; GURD; GAO, 2008; 

KOLLBERG; ELG, 2014; URRUTIA; ERIKSEN, 2005. 

 

Indicador 03: TmT - Tempo médio de Treinamento  

Finalidade Indicar o tempo médio de treinamento por colaborador. 











TC

HT
TmT  HT = Total de horas treinamento (h) 

TC = Total de colaboradores (ud) 

Unidade: horas 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 

Quanto maior o tempo médio de treinamento melhor, pois, evidencia investimento no 

desenvolvimento/capacitação dos colaboradores. Comparar com índice de eficácia de 

treinamentos. 

Autores GURD; GAO, 2008. 

 

Indicador 04: RE(%) - Rotatividade de Pessoal (turnover) 

Finalidade 
Indica a rotatividade de pessoal baseando-se no volume de entradas e saídas em relação aos 

recursos humanos disponíveis. 

100*2
)(

(%)














 


EM

DA

RE  
A = Número de admitidos/ano (ud) 

D = Número de demitidos/ano (ud) 

EM = Efetivo médio ano (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: Anual 

Interpretação 
Quanto melhor o índice de rotatividade melhor, pois indica o nível de retenção de 

colaboradores, tendo em vista a satisfação dos mesmos para com as condições do trabalho. 

Autores 
GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; GURD; GAO, 2008; KARRA; 

PAPADOPOULOS, 2005; KOLLBERG; ELG, 2014; GARCIA; PARDO, 2004; LIU, 2013. 

 

Indicador 05: Abs(%) - Índice de Absenteísmo  

Finalidade 
Evidenciar o total de horas de trabalhadores ausentes, desconsiderando férias, licença 

maternidade e afastamentos.  

100*(%) 









HP

HA
Abs  HA = Horas de ausência (h) 

HP = Horas programadas (h) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Quanto melhor o índice de absenteísmo melhor, este, proporciona o conhecer dos 

motivos/causas para análise e definição de estratégias de minimização. 

Autores GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; GURD; GAO, 2008. 

 

Indicador 06: SC(%) - Índice de Satisfação dos Colaboradores  

Finalidade 
Evidenciar as percepções dos colaboradores de modo construtivo, extraído por meio de 

pesquisa de satisfação.  

100*(%) 









TA

AP
SC  AP = Avaliações positivas (ud) 

TA= Total de avaliações (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: semestral 

Interpretação 
Quanto maior a satisfação do colaborador melhor, pois, indica o atendimento às suas 

expectativas frente ao ambiente de trabalho e benefícios ofertados. 

Autores 
GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; GURD; GAO, 2008; KARRA; 

PAPADOPOULOS, 2005; LIU, 2013. 
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Indicador 07: AT(%) - Taxa de Acidentes de Trabalho  

Finalidade Acompanhar a ocorrência de acidentes de trabalho no período, incluindo decorrentes da 

atividade ou de trajeto. 

100*(%) 









CA

AT
AT  AT = Acidentes de trabalho (ud) 

CA = Colaboradores ativos (ud) 

Unidade: % 

Periodicidade: mensal 

Interpretação 
Quanto menor o índice de acidentes de trabalho melhor, pois este reflete diretamente no 

número de afastamentos/atestados. 

Autores GURD; GAO, 2008; LIU, 2013. 

 

Indicador 08: EnfL - Relação Enfermeiro/Leito  

Finalidade 

Acompanhar a relação entre o número de enfermeiros e o número de leitos. Este 

dimensionamento pode ser embasado em escalas específicas, como por exemplo Fugulin. 

Auxilia na garantia do cumprimento de resolução vigente no que tange ao quantitativo de 

enfermeiros por leito (COFEN 293/2004). 











NL

NE
EnfL  NE = Número de enfermeiros (ud) 

NL = Número  de leitos (ud) 

Unidade: ud/leito 

Periodicidade: mensal/ anual 

Interpretação 
Analisar se de acordo com resolução vigente, bem como, característica do perfil 

epidemiológico da instituição. 

Autores ANS, 2015. 

 

Indicador 09: TecL(%) - Relação Técnicos/Leito  

Finalidade Acompanhar a relação entre o número de técnicos/auxiliares de enfermagem e o número de 

leitos. Este dimensionamento pode ser embasado em escalas específicas, como por exemplo 

Fugulin. Auxilia na garantia do cumprimento de resolução vigente no que tange ao 

quantitativo de técnicos/auxiliares de enfermagem por leito (COFEN 293/2004). 











NL

TE
TecL  TE = Número de técnicos de enfermagem (ud) 

NL = Número de leitos (ud) 

Unidade: ud/leito 

Periodicidade: mensal/ anual 

Interpretação 
Analisar se de acordo com resolução vigente, bem como, característica do perfil 

epidemiológico da instituição. 

Autores ANS, 2015. 

Quadro 8: Perspectiva Aprendizado e Crescimento 
Fonte: Autoria própria 

 

Na perspectiva aprendizado e crescimento torna-se possível a identificação 

da infraestrutura necessária (física e de pessoal) para avançar rumo à visão 

projetada, claro que levando em consideração a projeção orçamentária prevista na 

perspectiva financeira.  

 A adoção de indicadores de monitoramento em nestas quatro perspectivas 

faz-se fundamental no ambiente hospitalar devido sua característica profissional 

multidisciplinar, sendo necessário o embasamento em dados e informações 

concretas para tomada de decisões estratégicas. 

 

2.3.3 O BSC Aplicado na Gestão Hospitalar 

 

Observa-se o estímulo ao desenvolvimento de pesquisas em gestão 

hospitalar buscando evidenciar melhorias que oportunizem maiores níveis de 
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eficiência organizacional, com destaque à propostas de mensuração do 

desempenho hospitalar baseados no Balanced Scorecard adaptadas e aplicadas em 

organizações tanto públicas quanto privadas independente do porte 

(GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012; KOLLBERG; ELG, 2011; 

GURD; GAO, 2008; PINK et al., 2001; DAVIS et al., 2013; EL-JARDALI, 2011; 

GAULD et al., 2011; KARRAS; MACSTRAVIC, 1999; PAPADOPOULOS, 2005; PAN, 

2004; URRUTIA; ERIKSEN, 2005; ZELMAN; PINK; MATTHIAS, 2003; INAMDAR; 

KAPLAN; REYNOLDS, 2002; PEREIRA, 2005; NEIVA, 2005; CHAN, 2006; CHEN et 

al, 2006). 

Neste contexto, Grigoroudis, Orfanoudaki e Zopounidis (2012) adaptaram o 

BSC ao modelo multicritério de apoio a tomada de decisão UTASTAR. Com o 

desenvolvimento de um sistema para mensuração do desempenho organizacional 

baseado nas preferências da gestão, possibilitou-se valorar os indicadores chaves 

de desempenho e priorizá-los. Relataram que a priorização possibilitou evidenciar 

margens significativas de melhorias no que tange ao desempenho financeiro global, 

atendimento às expectativas dos clientes, gestão de recursos humanos envolvendo, 

inclusive, a comunicação efetiva entre todos os níveis hierárquicos.  

Zelman, Pink e Matthias (2003) evidenciaram que o BSC tem uma aplicação 

significativa com tendência a crescimento exponencial na área de saúde. No estudo 

realizado pelos autores, enfatizou-se a introdução de algumas perspectivas de 

desempenho específicas à área, como por exemplo, a mensuração da qualidade da 

assistência prestada.  

Gurd e Gao (2008), após analisarem 22 estudos de caso da aplicação do 

BSC em instituições de saúde, provenientes de pesquisa efetuada nas bases de 

dados Ebsco Host e Science Direct no ano de 2005, observaram a utilização do 

método padrão e adaptações às quatro perspectivas compositoras do mapa 

estratégico. Neste estudo evidenciou-se também que a quantidade do número de 

indicadores propostos para mensuração do desempenho organizacional apresentou 

variação de 13 a 44 proposições. Diante da especificação e particularidades do 

segmento de saúde, questionou-se pelos autores o porquê do foco principal do 

mapa estratégico e dos objetivos e indicadores priorizados pelas organizações 

estudadas não ter sido a proposta de um atendimento seguro e de qualidade para o 

paciente.  
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Evidencia-se que as instituições da área de saúde devem adaptar as 

ferramentas de gestão ao segmento e ao contexto em que estão inseridas, sendo a 

segurança do paciente fator primordial. 

Analisando o contexto de saúde suéco, Kollberg e Elg (2014) relataram 

resultados do estudo da utilização do BSC em relação aos níveis de gestão em três 

organizações de cuidados à saúde por meio de entrevistas e análise documental. 

Evidenciou-se a utilização do BSC departamentalizado e a utilização de perspectivas 

específicas voltadas à propostas futuras. O principal fator contribuinte do estudo foi a 

identificação da ausência de objetivos e estratégias voltados à segurança do 

paciente no que tange cuidados relacionados com controle de infecções, rotinas de 

higiene e programas de prevenção. Relatou-se também que organizações que 

possuem sistemas de qualidade e processos de acompanhamento de objetivos e 

metas implantados tendem a aplicar o BSC como auxiliador do processo de gestão 

obtendo suporte para visualização de informações e dados em vez de utilizá-lo como 

ferramenta para implementação de estratégias. 

Subtende-se, portanto, que a problemática está no alinhamento e 

desenvolvimento de práticas organizacionais básicas que auxiliem no 

desenvolvimento de ações multidisciplinares voltadas às estratégias organizacionais. 
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3 METODOLOGIA 

 

O enquadramento metodológico tem por objetivo a definição das 

características da pesquisa delimitando os procedimentos, ferramentas e 

abordagens utilizadas (TASCA et al, 2010). Deste modo, a figura 3 demonstra as 

possíveis formas de enquadramento, com destaque para os de características 

presentes nesta pesquisa. 

 

Figura 3: Enquadramento Metodológico 
Fonte: Adaptado de Petri (2005); Ensslin et al (2016). 

 

Em síntese, o presente estudo, do ponto de vista do objeto e de seus 

objetivos, classifica-se como sendo de pesquisa bibliográfica e exploratória 

respectivamente, e de natureza aplicada em função de seu interesse prático para o 

segmento analisado.  

Quanto a forma de abordagem do problema, pode ser considerado quanti e 

qualitativa. Qualitativo durante a abordagem da subjetividade de dados específicos 
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com certas particularidades para a construção do modelo, estes extraídos de 

informações coletadas por meio de pesquisa bibliográfica (SILVA; MENEZES, 2005) 

e, quantitativo por usar de métodos estatísticos durante a explanação do método de 

apoio a decisão multicritério aliado ao BSC para mensuração do desempenho 

organizacional. 

Quanto aos procedimentos técnicos, caracteriza-se como sendo um estudo 

de caso devido compor investigação de fenômeno e contexto visando a ampliação e 

detalhamento do conhecimento por meio da aplicação prática (YIN, 2005). 
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4 PROPOSTA DO MODELO DE DIAGNÓSTICO GERENCIAL 

 

Com base na análise dos objetivos e focos específicos para as organizações 

hospitalares, bem como nos indicadores preconizados e comumente utilizados, é 

proposto um modelo visando contribuir ao processo de desenvolvimento do BSC 

como referência para o processo de tomada de decisão e criação de estratégias de 

melhorias. Este modelo foi previamente idealizado em uma aplicação de âmbito 

Nacional em Trentin e Trojan (2014a; b). 

A estrutura do modelo, conforme apresentado na figura 4, tem como ponto 

de partida a estrutura do BSC. Para cada perspectiva define-se quais indicadores 

chaves de desempenho que a organização irá implantar e monitorar, estes serão 

desdobrados em boas práticas de gestão, identificadas como subindicadores, que 

auxiliarão ao alcance das performances ideais.  

Após elencadas as boas práticas, estas são valoradas com limites ideais de 

performance pelo(s) decisor(es) da organização através de processos elicitatórios 

das suas preferências. Em seguida, realiza-se um diagnóstico para evidenciar a 

performance real da organização, possibilitando a elaboração de um índice de 

desenvolvimento tendo como resultado o percentual real da boa prática em 

comparação ao limite ideal. Assim, uma análise multicritério começa a ser 

construída, com o direcionamento das alternativas a serem priorizadas a fim de 

melhorar o desempenho da perspectiva.  

Para a definição dos pesos dos critérios é considerada uma análise inversa 

ao desempenho ótimo, pois se pretende identificar as alternativas que necessitam 

ser melhoradas. Então, as piores alternativas é que serão destacadas através de 

uma ordenação realizada por um método multicritério de sobreclassificação. Esse 

fato relacionado aos métodos de sobreclassificação se justifica principalmente pela 

propriedade não compensatória do problema estudado. 
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Avaliação do Desempenho Estratégico

Visão Estratégica

Perspectivas

Balanced Scorecard Multicritério

Medição do Desempenho

Pesos dos Critérios

Alternativas Critérios

Limites ideais

Método ELECTRE II

Processos Internos

Clientes

Finanças

Aprendizado e 
Crescimento

Indicadores
Boas Práticas

(sub-indicadores)

Resultados Esperados

Alternativas com os piores desempenhos e que necessitam de desenvolvimento estratégico e operacional, através de 

ações mitigadoras.
 

Figura 4: Estruturação do Modelo de Diagnóstico 
Fonte: Autoria própria 

 

O modelo visa contribuir ao processo de diagnóstico organizacional, com o 

objetivo final de detectar, com a análise multicritério, as fragilidades presentes nos 

ambientes da gestão hospitalar que se utilizam do BSC como impulsionador da 

organização estratégica.  
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5 APLICAÇÃO DO MODELO DE DIAGNÓSTICO GERENCIAL 

5.1 SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO DA EMPRESA PARA APLICAÇÃO 

 

O modelo proposto contempla suporte para aplicação em âmbito nacional e 

internacional devido a similaridades existentes no segmento estudado, porém, como 

validação da aplicação e observação da eficiência para atingimento ao objetivo 

proposto se dará em âmbito regional local. 

O critério para definição da instituição prestadora de serviços à saúde a ser 

aplicado o método foi possuir o certificado de acreditação hospitalar emitido pela 

ONA pois, subtende-se que este é um fator contribuinte para a aplicação e 

desenvolvimento de ferramentas de gestão, levando-se em consideração os 

requisitos preconizados no MBA voltados à gestão administrativa. 

Na região dos Campos Gerais, identificou-se apenas uma organização 

hospitalar em atendimento ao critério estabelecido. Esta, situada em Ponta Grossa, 

foi inaugurada em 2007 como recurso próprio de uma Cooperativa de Trabalho 

Médico – Operadora de Plano de Saúde e, desde então, presta serviços médico-

hospitalares em caráter particular e convênio exclusivo aos beneficiários do plano de 

saúde. Sua estrutura assistencial é visualizada no quadro 9. 

 

SETORES ASSISTENCIAIS CAPACIDADE OPERACIONAL 

Unidade de Internação Geral 91 leitos 

Unidade de Cuidados Avançados 10 leitos 

Unidade Ambulatorial (observação/monitorização) 11 leitos 

Unidade de Emergência 02 leitos 

Neonatologia 06 leitos 

Preparo Pré-operatório Ambulatorial 08 poltronas 

Centro Cirúrgico 07 salas cirúrgicas 

REPAI Centro Cirúrgico 06 leitos 

Hemodinâmica 01 sala cirúrgica 

REPAI Hemodinâmica 03 leitos 

Quadro 9: Estrutura Assistencial do Hospital 
Fonte: Autoria própria 

Em 2015, os conceitos da missão, visão e valores foram revisados pela 

diretoria executiva. Estes, observados no quadro 10, proporcionam o alinhamento 

das premissas e diretrizes estratégicas para orientação dos processos táticos e 

operacionais tanto da Operadora de Plano de Saúde, quanto do Hospital, enquanto 

seu recurso próprio.  
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COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO: OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE 

MISSÃO VISÃO VALORES 

“Prestar serviços de saúde 
suplementar com qualidade e 

eficiência operacional atuando 
de acordo com princípios 

cooperativistas valorizando o 
médico cooperado” 

“Valorizar os médicos 
cooperados e tornar-se 

referência na prestação de 
serviços de saúde suplementar 
na região dos Campos Gerais” 

Ética; 
Compromisso com a qualidade; 

Responsabilidade Social; 
Sustentabilidade 
Organizacional; 

Transparência na Gestão; 
Valorização do Cooperativismo. 

RECURSO PRÓPRIO: HOSPITAL GERAL 

MISSÃO VISÃO VALORES 

“Oferecer campo de atuação 
aos Cooperados da Operadora 
Unimed Ponta Grossa e prestar 

serviços médico-hospitalares 
com qualidade, segurança e 

eficiência operacional” 

“Impulsionar os resultados da 
Operadora Unimed Ponta 
Grossa para maximizar os 

benefícios repassados a todos 
os Cooperados na gestão 

2014/2017 através da prestação 
de serviços de qualidade e 

excelência”. 

Segurança como fator 
primordial. 

Ética em todas as ações. 
Qualidade integral. 

Comprometimento de todos. 
Atualização técnico/ científica. 

Intercooperativismo. 

Quadro 10: Missão, Visão e Valores da Empresa Estudada 
Fonte: Autoria própria 

Observa-se que a missão, visão e valores refletem o conceito de negócio da 

empresa, sendo a oferta de “soluções integradas em saúde” na proposta do 

atendimento do maior benefício esperado pelo cliente, neste caso tido como 

paciente (no significado de pessoa que está sob cuidados médicos). 

Certificado pela ONA em acreditação hospitalar nível 1 desde 2012, atua 

com foco na qualidade e segurança do paciente e no atendimento das suas 

expectativas não só em questões assistenciais quanto também em hotelaria 

hospitalar.  

 

5.2 DEFINIÇÃO E MENSURAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS  

 

Verificou-se, junto ao Gerente Hospitalar (enquanto decisor) quais dos 

indicadores levantados na pesquisa bibliográfica eram implantados na organização 

e/ou estavam de acordo com o perfil organizacional.  

Estes foram alocados nas perspectivas do BSC, observados na figura 5, 

para melhor visualização das inter-relações pois, ainda que estejam sob uma 

perspectiva sem dúvida contribuem indiretamente para o sucesso ou insucesso no 

desempenho das demais. 

 



57 
 

 

Figura 5: Alocação de indicadores no BSC 
Fonte: Autoria própria 

 

A partir da delimitação dos indicadores, observou-se quais boas práticas 

fazem-se fundamentais para o direcionamento organizacional visando o alcance das 

performances ideais. Estas boas práticas apareceram no formato de subindicadores 

e ações contribuintes para a evolução do sistema de gestão, visualizadas no quadro 

11. 

PERSPECTIVA FINANCEIRA 

 

Indicador 01: CMatMed(%) – Percentual de Custos por material/medicamento 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Percentual de compras com 

fornecedores contratados 
100*

.

..









TComp

ContTComp  Numerador = Total de compras com contrato 

definido 

Denominador = Total de compras (no período) 

Percentual de medicamentos 

padronizados 
100*

.









TMedCad

TMedPadr  
Numerador = Total de medicamentos 

padronizados 

Denominador = Total de medicamentos 

cadastrado 

Percentual de materiais 

médico hospitalares 
100*

.









TMatCad

TMatPadr  Numerador= Total de materiais padronizados 

Denominador= Total de materiais cadastrados 

% de custo por 

proc. cirúrgico 

% de custo 

com mat./med. 

 
% de custo com 

farmácia 

 

Valor médio da 

internação 

 
Giro de estoque 

 Índice de 

infecção rel. a 

assist. à saúde  

Índice de 

quedas por 

pacientes  

% de erros de 

medicação  

% de incidentes  

Índice de conf. 

cirurgia segura 

% de UPP 

Tempo médio 

de faturamento 

e cobrança 

 
Taxa de 

ocupação 

operacional 

 

% de 

colaboradores 

treinados 

 

Taxa de 

acidentes de 

trabalho 
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padronizados 

Padronização de material 

médico hospitalar em curva 

ABC 

Mensuração: curva ABC implantada ou não implantada 

Padronização de 

medicamentos em curva ABC 
Mensuração: curva ABC implantada ou não implantada 

 

Indicador 02: DFar(%) – Percentual de Custos com Farmácia 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Percentual de perdas por 

contaminação e quebras 
100*

$

$
1

















TEstR

PerdaQueR  
Numerador = Somatório dos valores das perdas 

por quebra 

Denominador = Valor total do estoque referente 

aos produtos 

Percentual de perdas por 

vencimento 
100*

$

$
1

















TEstR

PerdaVencR  
Numerador = Somatório dos valores das perdas 

por vencimento 

Denominador = Valor total do estoque referente 

aos produtos 

Percentual de compras 

emergenciais 
100*1 










TComp

TCompEmerg  
Numerador = Total de compras emergenciais 

realizadas  

Denominador =  Total de compras realizadas no 

período 

 

Indicador 03: CProc(R$) -  Custo por Procedimento Cirúrgico 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Percentual de kit de material 

médico hospitalar definido por 

procedimento cirúrgico 

100*
..Pr

.









CirocT

rTKitMatPad  
Numerador = Total de kits padronizados 

Denominador = Total de procedimentos 

cirúrgicos pré-definidos 

Percentual de kit descartável 

(campo/avental) por 

especialidade/posição 

cirúrgica 

100*
..Pr

.









CirocT

rTKitDesPad  
Numerador = Total de kits padronizados 

Denominador = Total de 

especialidades/posicionamentos cirúrgicos 

 

Indicador 04: VmI (R$) - Valor Médio da Internação 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Taxa de ocupação 100*
.

.














TLeitos

DPac  
Numerador = Número de pacientes dia (no 

período) 

Denominador = Total de leitos operacionais (no 

período) 

Índice do tempo médio de 

permanência 
100*

.














TSaídas

DPac  
Numerador = Somatório das pacientes dia (no 

período) 

Denominador = Total de saídas: 

alta/transferência/óbito (no período) 

 

Indicador 05: GE - Giro de Estoques 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Percentual de estoque mínimo 

de segurança para itens da 

curva A 

100*
.

..









ATotalCur

MínTCurAEst  
Numerador = Total de produtos curva A com 

estoque mínimo 

Denominador = Total de produtos curva A 

Acurácia de estoque 100*
..

..


















VerInf

CorInf  Numerador = Somatório das informações corretas 

Denominador =  Somatório das informações 

verificadas 
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PERSPECTIVA CLIENTES 

 

Indicador 01: IRAS(%) -  Taxa de Infecção Relacionada a Assistência a Saúde (IRAS) 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Percentual de adesão a 

bundles de prevenção de 

infecção 

100*
..

..














PacT

BundlesAplPac  Numerador = Somatório dos pacientes com 

bundles aplicados 

Denominador = Total de pacientes avaliados 

Percentual de adesão a 

práticas de prevenção de 

pneumonia associada a 

ventilação mecânica na UTI 

100*
..

..Pr.














VMPacT

AplátPac  
Numerador = Somatório dos pacientes com 

práticas aplicadas 

Denominador = Total de pacientes em ventilação 

mecânica 

Percentual de adesão a 

práticas de prevenção de 

infecção de trato urinário 

relacionada a sonda vesical de 

demora 

100*
..

..Pr.














SVDPacT

AplátPac  
Numerador = Somatório dos pacientes com 

práticas aplicadas 

Denominador = Total de pacientes com sonda 

vesical de demora 

Percentual de adesão a 

práticas de prevenção de 

infecção de corrente sanguínea 

relacionada a cateter venoso 

central 

100*
..

..Pr.














CVCPacT

AplátPac  
Numerador = Somatório dos pacientes com 

práticas aplicadas 

Denominador = Total de pacientes com cateter 

venoso central 

 

Indicador 02: IQ(%) -  Índice de Quedas de Pacientes 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Implantação de protocolo de 

prevenção de quedas (RDC 

36/2013) 

Mensuração: protocolo implantado ou protocolo não implantado 

Percentual de pacientes 

avaliados para o risco de 

queda na admissão 

100
...

...














AdmPacT

RQuedaAvalPac  Numerador = Somatório dos pacientes avaliados 

para risco de queda na admissão 

Denominador = Total de pacientes admitidos 

Percentual de pacientes 

reavaliados para o risco de 

queda diariamente 

100
...

...














IntPacT

RQuedaRAvalPac

 

Numerador = Somatório dos pacientes internados 

reavaliados para risco de queda diariamente 

Denominador = Total de pacientes internados (no 

período)  

Percentual de adesão a 

medidas para prevenção de 

quedas propostas no protocolo 

100*
...

..Pr.














AvalPacT

AplátPac  Numerador = Somatório dos pacientes com 

práticas aplicadas 

Denominador = Total de pacientes avaliados 

Taxa de quedas com danos 100*
.

1
















TQueda

QuedaCD  Numerador = Somatório de quedas com danos 

Denominador = Total de quedas (no período) 

Taxa de quedas sem danos 100*
.

1
















TQueda

QuedaSCD  Numerador = Somatório de quedas sem danos 

Denominador = Total de quedas (no período) 

 

Indicador 03: IEM(%) -  Percentual de Erros de Medicação 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Implantação de protocolo de 

segurança na prescrição, uso e 

administração de 

medicamentos (RDC 36/2013) 

Mensuração: protocolo implantado ou protocolo não implantado 

Taxa de erros na prescrição de 

medicamentos 

100*
.Pr.

.Pr..
1 










escTMed

ComErroescMedN

 

Numerador = Número de medicamentos 

prescritos com erro 

Denominador = Total de medicamentos 

prescritos (no período) 
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Taxa de erros na dispensação 

de medicamentos 

100*
..

...
1 










DispTMed

ComErroDispMedN

 

Numerador = Número de medicamentos 

prescritos dispensados com erro 

Denominador = Total de medicamentos 

dispensados (no período) 

Taxa de erros na 

administração de 

medicamentos 

100*
.Pr.

..Pr..
1 










escTMed

NAdmescMedN  

Numerador = Número de medicamentos 

prescritos mas não administrados/checados 

(erro de omissão) 

Denominador = Total de medicamentos 

prescritos (no período) 

 

 

Indicador 05: ICirSeg(%) -  Índice de Conformidade com Padrões de Cirurgia Segura 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Implantação de protocolo para 

cirurgia segura (RDC 

36/2013) 

Mensuração: protocolo implantado ou protocolo não implantado 

Percentual de aplicação do 

Termo de Consentimento 

Cirúrgico 

100*
.

.









TCir

TTCApl  
Numerador = Total de termos de consentimento 

aplicados 

Denominador = Total de cirurgias (no período) 

Percentual de aplicação do 

Termo de Lateralidade e Sítio 

Cirúrgico 

100*
.

..









TCir

AplTTLSCir  
Numerador = Total de termos de lateralidade e 

sítio cirúrgico aplicados 

Denominador = Total de cirurgias (no período) 

Taxa de adesão a aplicação de 

Lista de Verificação de 

Cirurgia Segura 

100*
.

...









TCir

AplSegTLVCir  
Numerador = Total de listas de verificação de 

cirurgia segura aplicadas 

Denominador = Total de cirurgias (no período) 

Percentual de cirurgias em 

local errado 
100*

.

...
1 










TCir

ErrLocTCir  Numerador = Total de cirurgias em local errado 

Denominador = Total de cirurgias (no período) 

Percentual de cirurgias em 

paciente errado 
100*

.

...
1 










TCir

ErrPacTCir  
Numerador = Total de cirurgias em paciente 

errado 

Denominador = Total de cirurgias (no período) 

Percentual de procedimentos 

cirúrgicos errados 
100*

.

...
1 










TCir

ErrCirTP  
Numerador = Total de procedimentos cirúrgicos 

errados 

Denominador = Total de cirurgias (no período) 

 

Indicador 04: Inc(%) -  Percentual de Incidentes  

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Taxa de incidentes sem danos 100*
.

.
1 










TInc

SDanoTInc  Numerador = Total de incidentes sem dano 

Denominador = Total de incidentes (no período) 

Taxa de incidentes com danos 

(evento adverso) 
100*

.

.
1 










TInc

DanoTInc  Numerador = Total de incidentes com dano 

Denominador = Total de incidentes (no período) 

Taxa de evento sentinela 100*
.

.
1 










TInc

TESent  Numerador = Total de eventos sentinela 

Denominador = Total de incidentes (no período) 

Taxa de quase acidente  

(near miss) 
100*

.

.
1 










TInc

TQAcid  Numerador = Total de quase acidentes 

Denominador = Total de incidentes (no período) 

Indicador 06: UP(%) -  Percentual de Incidência de Úlcera por Pressão 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Implantação de protocolo para 

prevenção de úlcera por 

pressão (RDC 36/2013) 

Mensuração: protocolo implantado ou protocolo não implantado 

Percentual de pacientes 

avaliados para identificação 

do risco do desenvolvimento 

ou existência de UPP na 

admissão 

100
...

...














AdmPacT

RUPPAvalPac  
Numerador = Somatório dos pacientes 

avaliados para risco de desenvolvimento de 

úlcera por pressão 

Denominador = Total de pacientes admitidos 
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PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

 

Indicador 01: TmF -  Tempo médio de Faturamento e Cobrança 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Percentual de faturas 

processadas com até 10 dias 

após a alta do paciente 

100*
.

10.









TAltas

DTCFat  
Numerador = Total de contas faturadas em até 

10 dias após alta 

Denominador = Total de altas (no período) 

Percentual de exames de 

imagem faturados com até 24 

horas após a realização 

100*
.

2..













IMAGTCP

DFatIMAGTCP  
Numerador = Total de exames de imagem 

faturados em até 2 dias após realização 

Denominador = Total de consultas puras e 

exames de imagem realizados (no período) 

Percentual de contas com 

utilização de OPME faturadas 

com até 20 dias da alta do 

paciente 

100*
20..










TCOPME

DFatTCOPME  
Numerador = Total de contas com OPME 

faturadas em até 20 dias da alta do paciente 

Denominador = Total de contas com OPME (no 

período) 

Percentual de glosas 100*
.

.









TCFat

TCGlos  
Numerador = Total de contas glosadas 

Denominador = Total de contas faturadas (no 

período) 

Percentual de contas 

particulares processadas com 

até 12 horas de alta do 

paciente 

100*
.

12..









TAltasPart

HrFatTCPart  
Numerador = Total de contas particulares 

faturadas em até 12 horas de alta 

Denominador = Total de altas particulares (no 

período) 

 

Indicador 02: OcOp(%) -  Taxa de Ocupação Operacional 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Taxa de desocupação 

hospitalar (intervalo de 

substituição) 

100*
..

..









OperTLei

DesNLei  Numerador = Número de leitos desocupados 

Denominador = Número de leitos operacionais 

(no período) 

Percentual de leitos 

bloqueados 
100*

..

..









OperTLei

BloqTLei  Numerador = Total de leitos bloqueados 

Denominador = Total de leitos operacionais (no 

período) 

 

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

 

Percentual de pacientes 

reavaliados para identificação 

do risco do desenvolvimento 

ou evolução de UPP 

diariamente 

100*
...

....














IntPacT

RUPPRAvalPac  

Numerador = Somatório dos pacientes 

internados reavaliados para risco de úlcera por 

pressão 

Denominador = Total de pacientes internados 

(no período)  

Indicador 01: CT(%) - Percentual de Colaboradores Treinados 

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Percentual de LNT executado 100*
.









TLNT

NLNTEx  
Numerador = Número de LNT executados 

Denominador = Total de LNT projetados (no 

período) 

Percentual de execução de 

planos de capacitação inicial 

(PCI) para novos 

colaboradores 

100*
..

.









ContTCol

NPCIEx  
Numerador = Número de planos de capacitação 

inicial executados  

Denominador = Total de colaboradores 

contratados (no período) 

Percentual de participação de 

novos colaboradores em 

programas de integração 

100*
..

..









ContTCol

IntNPart  
Numerador = Número de colaboradores 

participantes na integração 

Denominador = Total de colaboradores 

contratados (no período) 

Índice de participação em 

treinamentos 
100*

..

..









ConvTCol

TreinNPart  Numerador = Número de colaboradores 

participantes em treinamentos 
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Indicador 02: AT(%) - Taxa de Acidentes de Trabalho  

BOAS PRÁTICAS 

(sub-indicadores) 
FÓRMULA CÁLCULO 

Percentual de colaboradores 

treinados com relação a 

práticas de segurança do 

trabalho 

100*
..

..









ConvTCol

TreinNCol  
Numerador = Número de colaboradores 

participantes 

Denominador = Total de colaboradores 

convocados (no período) 

Percentual de colaboradores 

participantes de ginástica 

laboral 

100*
.

..









TCol

PartNCol  
Numerador = Número de colaboradores 

participantes 

Denominador = Total de colaboradores (no 

período) 

Percentual de colaboradores 

em conformidade com padrões 

de segurança do trabalho 

(EPI’s/EPC’s) 

100*
..

..









AvalTCol

ConfNCol  
Numerador = Total de colaboradores em 

conformidade 

Denominador = Total colaboradores avaliados 

(no período) 

Quadro 11: Desdobramento das Boas Práticas (sub-indicadores) 
Fonte: Autoria própria 

 

Para fins de normalização, para as boas práticas cuja meta é zero, efetuou-

se a diferença do produto por 1 inteiro. 

A proposta de trabalhar com desdobramentos dos indicadores chaves auxilia 

o decisor na identificação das fragilidades, que anteriormente não eram detectadas. 

Essa metodologia garante um detalhamento para o que nem sempre é planejado, 

porém necessário para o evoluir organizacional quando da implantação do BSC por 

apresentar uma visão realista dos resultados.   

As boas práticas, atuando como itens de verificação, conduziram à 

mensuração do percentual de sua execução, chamado aqui de Índice de 

Desenvolvimento (ID), medido em percentual e calculado através da expressão (5), 

demonstrado na figura 6. 

n

iP

ID

in

i




 1

)(

(%)  
(5) 

 

onde,  → n    = número de itens desdobrados na boa prática; 

 




in

i

iP
1

)( = Somatório dos valores da avaliação dos itens desdobrados. 

 

 

Denominador = Total de convocados para 

treinamentos (no período) 
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Estágio de implementação da boa prática

Percentagem de implementação 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 100% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 100%

1 0,8 0,2

2 1 0,6

3 1 1

4 1 1

5 1 1

96,00% 0 0 0 0 0 0 0,8 4 0 0,2 0 0 0 0,6 0 3

76,00% A B C D E F G H A B C D E F G H

Estágio de implementação da boa prática

Percentagem de implementação 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 100% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 100%

1 0 0,2

2 0 0,2

3 0 0,2

0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0

20,00% A B C D E F G H A B C D E F G H

Estágio de implementação da boa prática

Percentagem de implementação 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 100% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 100%

1 Percentual de kit de material médico hospitalar definido por procedimento cirúrgico 1 0,4

2 1 0

100,00% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,4 0 0 0 0

20,00% A B C D E F G H A B C D E F G H

Percentual de kit descartável (campo/avental) por especialidade/posição cirúrgica

Índice de desenvolvimento (%) = {[S(A,B,C,D,E,F,G,H) /  1 ]}

Percentual de perdas por vencimento

Percentual de compras emergenciais

Índice de desenvolvimento (%) = {[S(A,B,C,D,E,F,G,H) /  3 ]}

3- Custo por Procedimento Cirúrgico

Itens
Situação limite Ideal Avaliação

2- Percentual de Custos com Farmácia 

Itens
Situação limite Ideal Avaliação

Percentual de perdas por contaminacao e quebras

Percentual de compra com fornecedores contratado

Percentual de medicamentos padronizados

Percentual de materiais médico hospitalares padronizados

Padronização de medicamentos em curva ABC

Padronização de materiais médico hospitalares em curva ABC

Índice de desenvolvimento (%) = {[S(A,B,C,D,E,F,G,H) /  5 ]}

PERSPECTIVA FINANÇAS

1- Percentual de Custo por Material/Medicamento 

Itens
Situação limite Ideal Avaliação

 

Figura 6: Exemplo de desdobramento e aplicação: avaliação ideal x real 
Fonte: Autoria própria 

Cada item deve representar e medir o grau de desenvolvimento que 

permitam identificar se a boa prática (sub-indicador) está sendo desenvolvida com 

um ID apropriado e atendendo as necessidades em seus detalhes. Para 

comparação da avaliação, uma “situação limítrofe ideal” deve ser definida, a fim de 

estabelecer o grau de distanciamento do item avaliado em relação ao ideal 

esperado. Faz-se fundamental estipular os limites de modo coerente e de acordo 

com a realidade e contexto social e econômico em que a organização avaliada se 

encontra.  

Diante disto, o estabelecimento da situação limite ideal compete a equipe de 

gestão/direção da empresa devido a particularidades organizacionais e a análise de 

externalidades influenciadoras do processo decisório.  

Deste modo, são definidos de acordo com preferências, ficando evidente o 

grau de importância proposto para os indicadores mensuradores do desempenho 

organizacional e suas boas práticas, bem como, a comparação entre eles. 

Após a definição dos limites ideais (na percepção do decisor) e da avaliação 

da performance real, segue-se então para a determinação dos critérios, pesos e 

preferências num processo de elicitação.  
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5.3 APLICAÇÃO DO MÉTODO ELECTRE II 

 

Após apresentados os resultados gerados para os desdobramentos das 

boas práticas é proposta a análise multicritério, em específico o método ELECTRE II, 

para ordenar as alternativas que apresentam fragilidades e necessitam ser melhores 

desenvolvidas. O método ELECTRE II foi escolhido devido a necessidade de 

ordenar os indicadores chave de desempenho que necessitam de atenção no 

desenvolvimento do BSC, pelo fato de que esse método possibilita atribuir pesos 

aos critérios e esses pesos têm características de não serem compensatórios.  

O MCDA auxilia na representação da percepção do decisor (enquanto papel 

de gestor hospitalar) proporcionando apoio metodológico para a identificação e 

mensuração das intervenções necessárias para melhoria da performance em 

objetivos para os quais os resultados demonstram ser incompatíveis com o 

desejado. 

Os critérios utilizados para a aplicação do método ELECTRE II são as 

perspectivas do BSC (Condição Financeira, Processos Internos, Clientes e 

Aprendizado e Crescimento). Para determinação dos pesos referentes a esses 

critérios utilizou-se a expressão (6), que explora o índice de desenvolvimento, 

através das diferenças em relação ao ID(%) ideal da auditoria das boas práticas 

realizada na fase anterior. Assim, o maior peso será aquele em que as boas práticas 

tiveram um baixo índice de desenvolvimento, ou seja, apresentaram as maiores 

diferenças em relação ao desenvolvimento ideal.  









4

)1(

)1(
)(

i

iID

ID
iPeso  

(6) 

 

Onde, → (1-ID)   = um menos o índice de desenvolvimento; 

  




4

)1(
i

iID

 = Somatório dos (1-ID) das quatro perspectivas. 

 

A figura 7 apresenta o índice de desempenho geral para cada perspectiva e 

seus respectivos indicadores. A partir deste, elaborou-se a matriz de avaliação para 

aplicação do ELECTRE II, apresentada na tabela 1. 
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M
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A
v

a
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a
d

a
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1
-I

D

P
e
so

 (
i)

Percentual de Custo por Material/Medicamento 

1 % de compra com fornecedores contratados 80% 20% 60%

2 % de medicamentos padronizados 100% 60% 40%

3 % de materiais médico hospitalares padronizados 100% 100% 0%

4 Padronização de medicamentos em curva ABC 100% 100% 0%

5 Padronização de materiais médico hospitalares em curva ABC 100% 100% 0%

Percentual de Custos com Farmácia 

6 % de perdas por contaminacao e quebras* 100% 80% 20%

7 % de perdas por vencimento* 100% 80% 20%

8 % de compras emergenciais* 100% 80% 20%

Custo por Procedimento Cirúrgico

9 % de kit de material médico hospitalar definido por procedimento cirúrgico 100% 60% 40%

10 % de kit descartável (campo/avental) por especialidade/posição cirúrgica 100% 0% 100%

Valor Médio da Internação

11 Taxa de ocupação hospitalar geral 80% 60% 20%

12 Índice do tempo médio de permanência geral 40% 30% 10%

Giro do Estoque

13 % de troca de material/medicamento próximos a data de validade 50% 0% 50%

14 Acurácia de estoque 100% 80% 20%

Taxa de Infecção Relacionada a Assistência a Saúde

15 % de adesão a bundles de prevenção de infecção 100% 80% 20%

16 % de adesão a práticas de prevenção de pneumonia associada a VM na UTI 100% 80% 20%

17 % de adesão a práticas de prevenção de ITU relacionada a SVD 100% 80% 20%

18 % de adesão a práticas de prevenção de infecção de corrente sanguínea relacionada a CVC 100% 80% 20%

Índice de Quedas de Pacientes

19 Implantação de protocolo de prevenção de quedas 100% 100% 0%

20 % de pacientes  avaliados para o risco de queda na admissão 100% 80% 20%

21 % de pacientes reavaliados para o risco de queda diariamente 100% 80% 20%

22 % de adesão a medidas preventivas para prevenção de quedas propostas no protocolo 100% 80% 20%

23 Taxa de quedas com danos* 100% 100% 0%

24 Taxa de quedas sem danos* 100% 100% 0%

Percentual de Erros de Medicação

25 Implantação de protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos 100% 100% 0%

26 Taxa de erros na prescrição de medicamentos* 100% 100% 0%

27 Taxa de erros na dispensação de medicamentos* 100% 80% 20%

28 Taxa de erros na administração de medicamentos* 100% 100% 0%

Percentual de Incidentes

29 Taxa de incidentes sem danos* 100% 80% 20%

30 Taxa de incidentes com danos (evento adverso)* 100% 80% 20%

31 Taxa de quase erro (near miss)* 100% 60% 40%

32 Taxa de evento sentinela* 100% 100% 0%

Índice de Conformidade com Padrões de Cirurgia Segura

33 Implantação de protocolo para cirurgia segura 100% 100% 0%

34 % de aplicação do Termo de Consentimento Cirúrgico 100% 80% 20%

35 % de aplicação do Termo de Lateralidade e Sítio Cirúrgico 100% 80% 20%

36 Taxa de adesão a aplicação de Lista de Verificação de Cirurgia Segura 100% 60% 40%

37 % de cirurgias em local errado* 100% 100% 0%

38 % de cirurgias em paciente errado* 100% 100% 0%

39 % de procedimentos errados* 100% 100% 0%

Percentual de Úlcera por Pressão

40 Implantação de protocolo para prevenção de úlcera por pressão 100% 100% 0%

41 % de pacientes avaliados para identificação do risco ou existência de UPP na admissão 100% 80% 20%

42 % de pacientes  reavaliados para identificação do risco de UPP diariamente 100% 80% 20%

Tempo Médio de Faturamento e Cobrança

43 % de faturas processadas com até 10 dias após a alta do paciente 80% 20% 60%

44 % de exames de imagem faturados com ate 24 horas após a realização 100% 80% 20%

45 % de contas com OPME faturadas com até 20 dias da alta do paciente 80% 20% 60%

46 % de glosas 0% 0% 0%

47 % de faturas particulares processadas com até 48 horas de alta do paciente 80% 60% 20%

Taxa de Ocupação Operacional

48 % de desocupação hospitalar (intervalo de susbtituição) 20% 20% 0%

49 % de leitos bloqueados 20% 20% 0%

Percentual de Colaboradores Treinados

50 %  de LNT (levantamento de necessidade de treinamento) executado 100% 60% 40%

51 % de execução de planos de capacitação inicial para novos colaboradores 100% 80% 20%

52 % de participação de novos colaboradores em programas de integração 100% 100% 0%

53 Índice de participação em treinamentos 100% 50% 50%

Taxa de Acidentes de Trabalho

54 % de colaboradores treinados com relação a práticas de seg. do trabalho 100% 80% 20%

55 % de colaboradores participantes de ginástica laboral 100% 20% 80%

56 % de colaboradores em conformidade com padrões de seg. do trabalho 100% 80% 20%

70% 100% 30% 70% 13%

80% 20% 4%

42%

87% 13%

40% 100% 60% 40%

32% 12%

7%

0% 20% 20%

22% 80% 58% 8%

13% 100% 2%

80% 15%

68% 36% 64%

2%

10% 100% 90% 10%

20% 100% 80% 20% 4%

C
li

e
n

te
s

35% 75% 40% 60% 11%

5% 100% 95% 5%

100%

80% 20% 4%

10%

20% 100%

20%

A
p

r
e
n

d
iz

a
d

o
 e

 

C
r
e
sc

im
e
n

to
P

r
o

c
e
ss

o
s 

In
te

r
n

o
s

96% 76% 4%

20%

11%

24%

Indicadores / 

Boas Práticas (sub-indicadores)

Índice de desempenho e determinação de peso dos critérios

F
in

a
n

ç
a

s

15% 60% 45% 55%

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

1%

2%

11% 100% 89%

 

Figura 7: Resultados do Índice de desenvolvimento e determinação dos pesos dos critérios 
Fonte: Autoria própria 
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Tabela 1: Matriz de avaliação para o ELECTRE II 
 

Critérios 
 

Critérios 

Pesos 0,2662 0,4184 0,0772 0,2382 
 

Pesos 0,2662 0,4184 0,0772 0,2382 

A
lt

er
n

a
ti

v
a

s 

F
in

a
n

ça
s 

P
ro

ce
ss

o
s 

In
te

rn
o

s 

C
li

en
te

s 

A
p

re
n

d
iz

a
d

o
/ 

C
re

sc
im

en
to

 

 

A
lt

er
n

a
ti

v
a

s 

F
in

a
n

ça
s 

P
ro

ce
ss

o
s 

In
te

rn
o

s 

C
li

en
te

s 

A
p

re
n

d
iz

a
d

o
/ 

C
re

sc
im

en
to

 

1 0,60 0,25 0,05 0,14 
 

29 0,05 0,20 0,02 0,05 

2 0,40 0,17 0,03 0,10 
 

30 0,05 0,20 0,02 0,05 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

31 0,11 0,40 0,03 0,10 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

32 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

33 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,20 0,08 0,02 0,05 
 

34 0,05 0,20 0,02 0,05 

7 0,20 0,08 0,02 0,05 
 

35 0,05 0,20 0,02 0,05 

8 0,20 0,08 0,02 0,05 
 

36 0,11 0,40 0,03 0,10 

9 0,40 0,17 0,03 0,10 
 

37 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 1,00 0,42 0,08 0,24 
 

38 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 0,20 0,08 0,02 0,05 
 

39 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 0,10 0,04 0,01 0,02 
 

40 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 0,50 0,21 0,04 0,12 
 

41 0,05 0,20 0,02 0,05 

14 0,20 0,08 0,02 0,05 
 

42 0,05 0,20 0,02 0,05 

15 0,05 0,20 0,02 0,05 
 

43 0,16 0,25 0,60 0,14 

16 0,05 0,20 0,02 0,05 
 

44 0,05 0,08 0,20 0,05 

17 0,05 0,20 0,02 0,05 
 

45 0,16 0,25 0,60 0,14 

18 0,05 0,20 0,02 0,05 
 

46 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

47 0,05 0,08 0,20 0,05 

20 0,05 0,20 0,02 0,05 
 

48 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 0,05 0,20 0,02 0,05 
 

49 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 0,05 0,20 0,02 0,05 
 

50 0,11 0,17 0,03 0,40 

23 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

51 0,05 0,08 0,02 0,20 

24 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

52 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

53 0,13 0,21 0,04 0,50 

26 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

54 0,05 0,08 0,02 0,20 

27 0,05 0,20 0,02 0,05 
 

55 0,21 0,33 0,06 0,80 

28 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

56 0,05 0,08 0,02 0,20 

Fonte: Autoria própria 

Na Tabela 1, observa-se, destacado em amarelo, a diferença entre as 

resultantes da avaliação de desempenho (calculada com base nos indicadores) e o 

ideal (definido pelo decisor), bem como, a consideração do impacto destas 

deficiências nas outras perspectivas conforme o peso que elas têm no problema. 

Este peso foi determinado levando em consideração os valores médios das 

diferenças do desempenho com relação ao número de alternativas alocadas em 

cada perspectiva. A lógica aqui analisada é de que as fragilidades impactam 
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diretamente na média geral das perspectivas e indiretamente na aplicação do 

ELECTRE II devido aos cálculos matriciais, exemplificados na figura 8.   

 
Figura 8: Resultados da aplicação ELECTRE II (matrizes de concordância e discordância) 

Fonte: Autoria própria 

A aplicação do ELECTRE II deu-se por meio da utilização de um aplicativo 

desenvolvido em Visual Basic, visando a praticidade necessária para a comparação 

das alternativas, que geraram uma matriz 56x56. A partir disso, oportunizou-se a 

ordenação de todas as alternativas por meio do ranking apresentado na tabela 2.  

Tabela 2: Ranking Final 
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1⁰  10 15⁰  35 29⁰  47 43⁰  5 

2⁰  55 16⁰  27 30⁰  44 44⁰  49 

3⁰  43 17⁰  21 31⁰  56 45⁰  32 

4⁰  45 18⁰  20 32⁰  11 46⁰  19 

5⁰  1 19⁰  15 33⁰  14 47⁰  24 

6⁰  36 20⁰  18 34⁰  7 48⁰  25 

7⁰  31 21⁰  41 35⁰  6 49⁰  33 

8⁰  53 22⁰  42 36⁰  8 50⁰  26 

9⁰  13 23⁰  30 37⁰  12 51⁰  23 

10⁰  9 24⁰  16 38⁰  52 52⁰  38 

11⁰  50 25⁰  17 39⁰  3 53⁰  37 

12⁰  2 26⁰  29 40⁰  46 54⁰  40 

13⁰  22 27⁰  54 41⁰  4 55⁰  39 

14⁰  34 28⁰  51 42⁰  48 56⁰  28 

Fonte: Autoria própria 
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5.3.1 Análise de Sensibilidade 

 

Geralmente aplicada quando utiliza-se de métodos MCDA, a análise de 

sensibilidade objetiva evidenciar a ocorrência de variações significativas, ou seja, se 

a projeção de pesos diferenciados modifica substancialmente o resultado final e se 

as diferenças impactam nas preferências.  

Tendo em vista que a presente pesquisa deu-se apenas com a participação 

de um decisor, enquanto Gerente Hospitalar, não faz-se oportuna a aplicação da 

análise de sensibilidade, pois, esta seria válida e poderia trazer dados significativos 

para análise e remodelação do método com a participação de mais de um decisor, 

onde a alteração de peso dos critérios poderia minimizar ou maximizar as 

valorações das preferências gerando resultantes relativamente consideráveis. 
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6 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ranking gerado representa as alternativas que precisam ser desenvolvidas 

para melhorar a filosofia aplicada do BSC. Estas foram elencadas do pior para o 

melhor desempenho, conforme a avaliação realizada com base nos indicadores 

explorados na literatura, levando em consideração o percentual ideal projetado pelo 

decisor e o percentual real organizacional, servindo de base para direcionamento de 

ações de melhoria. 

A alternativa de número 10, posicionada em primeiro lugar na ordenação, 

está alocada na perspectiva financeira. Refere-se à utilização de kits descartáveis 

para os procedimentos cirúrgicos. No momento da aplicação da pesquisa, utilizava-

se no hospital estudado embalagens de tecido algodão, o que requer a implantação 

e monitoramento de critérios de aquisição e substituição deste arsenal, bem como, a 

garantia da integridade e rastreabilidade destes, conforme preconizado na 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 15 de 15 de março de 2012. A dificuldade 

em garantir a integridade dá-se por consequência da terceirização do processo de 

higienização destes tecidos e consequente substituição a cada 75 lavagens visando 

não comprometer a função de barreira. A substituição das embalagens de tecido de 

algodão por descartáveis impacta nas rotinas do departamento Central de Materiais 

e Esterilização devido a não mais necessidade destes processos de monitoramento. 

Evidenciou-se que estava em andamento estudos de impacto monetário e 

otimização da rotina para substituição de tecidos pelos descartáveis, e também 

quanto ao número e a composição desses kits de acordo com a necessidade 

organizacional. 

O desenvolvimento dessa atividade impacta diretamente na perspectiva 

financeira do BSC e consequentemente em melhor adequação das atividades para 

garantir a missão e visão da empresa de uma maneira mais estratégica. Essa ação 

em si não é relevante do ponto de vista financeiro ou operacional, mas sim impacta 

sensivelmente na estratégia da organização. 

 A segunda alternativa com maior diferencial entre o resultado ideal e o real, 

compõe a perspectiva Aprendizado e Crescimento, refere-se ao percentual de 

colaboradores participantes na ginástica laboral. Esta alternativa impacta no 

indicador Taxa de Acidentes de Trabalho, pois tal promoção tem como objetivo 
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reduzir o número de lesões devido a esforços repetitivos e outras doenças 

ocupacionais sendo deste modo o baixo percentual de participantes um fator 

preocupante e de atenção aos setores de Segurança do Trabalho e de Gestão de 

Pessoas. Torna-se relevante a análise do perfil epidemiológico do quadro funcional e 

do quantitativo de atestados e afastamento e também a promoção de campanhas de 

adesão à prática. 

A terceira posição no ranking é ocupada pela alternativa “% de faturas 

processadas com até 10 dias após a alta do paciente”, impactando na perspectiva 

Processos Internos. A resultante negativa da avaliação dessa alternativa indica 

também em problemáticas relacionadas à estratégia, impactando nos 

demonstrativos de resultados financeiros. Neste caso deve-se avaliar se a gestão 

por processos está efetivamente implantada ou se há necessidade de estudo de 

redimensionamento da equipe devido o aumento progressivo do número de 

atendimentos, procedimentos e internamentos. Nesta mesma linha de raciocínio, a 

quarta alternativa no ranking, “% de contas com OPME faturadas com até 20 dias da 

alta do paciente” impacta em resultados financeiros, pois faturando dentro do mês 

vigente o gasto hospitalar é cobrado na mesma competência. Para isso, este 

processo deve estar mapeado para redução dos gargalos comumente observados 

desde a contratualização com os fornecedores até o registro e lançamento correto 

por parte da equipe assistencial cirúrgica em conta. 

A quinta alternativa ranqueada pertence a perspectiva Financeira, refere-se 

ao “% de compra com fornecedores contratados”, justificado devido a contratação de 

fornecedores não ter sido uma prática até então priorizada. Evidenciou-se que 

apenas três fornecedores possuem contrato definido e um está em andamento. Esta 

demanda está sendo analisada para avaliação do impacto de custos e também de 

otimização das rotinas do setor de Compras. O reflexo desta boa prática pode ser 

observado na redução de custos, com preços acordados antecipadamente em 

contrato, e na otimização do estoque com a possibilidade de entregas programadas. 

A perspectiva Clientes contém a sexta alternativa com o pior resultado 

elencado. A taxa de adesão da aplicação de lista de verificação de cirurgia segura é 

uma das medidas que auxilia na redução da ocorrência de incidentes, eventos 

adversos e mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na 

realização de procedimentos cirúrgicos, no local correto e com o paciente correto, 
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por meio das diretrizes preconizadas pela OMS. A lista de verificação da cirurgia 

segura contempla a assistência do paciente na Unidade de Internação no pré-

cirúrgico (sign in), a conferência de itens obrigatórios antes da indução anestésica 

para garantia da segurança no procedimento cirúrgico (time out) e checagens antes 

da saída de sala após o procedimento (sign out). Quanto mais precisa essa 

checagem for, menor será a probabilidade da ocorrência de erros e eventos, desta 

forma, a adesão por todos os profissionais envolvidos é fundamental. A mensuração 

dessa adesão é facilitada quando as informações das checagens são registradas em 

sistemas de gestão hospitalares ou até mesmo planilhas eletrônicas, possibilitando a 

geração de relatórios e indicadores. No momento da aplicação da pesquisa, a 

empresa estudada estava em processo de transição do check list manual para o 

informatizado, o que pode ter contribuído para o percentual ideal não ter sido 

alcançado devido processo de adaptação dos profissionais. 

A sétima posição, também ocupada por uma alternativa da perspectiva 

Clientes, apresenta resultado aquém do esperado para a taxa de quase erro (near 

miss), evidenciando a necessidade de fortalecer a cultura de segurança. Quanto 

menor a taxa de ocorrência de quase erros melhor pois demonstra que as equipes, 

principalmente as assistenciais, estão colocando em prática as diretrizes 

preconizadas pela OMS e as premissas institucionais. Esta cultura é fortalecida por 

meio do estreitamento de interfaces e do considerar-se parte significativa do 

processo de qualidade, pois tais práticas, só serão externalizadas quando 

entendidas por todos. 

Na perspectiva Aprendizado e Crescimento observa-se a oitava alternativa 

com pior resultado, relacionada ao Índice de participação em treinamentos. Devido 

as particularidades e ao dinamismo e intensidade das rotinas diárias assistenciais a 

taxa de participação nos treinamentos com baixo desempenho, com apenas 50% do 

índice real projetado. Uma alternativa, desenvolvida organização foi oferecer 

treinamentos em todos os turnos e em horários não coincidentes com a 

administração de medicamentos, porém devido a intercorrências nos plantões, 

muitos colaboradores acabam deixando de participar.  

A nona alternativa posicionada no ranking refere-se ao “% de troca de 

material/medicamento próximos a data de validade”. Observa-se que não é uma 

prática frequentemente utilizada pela organização estudada a troca de materiais e 

medicamentos próximos a data de validade com outras instituições ou com o próprio 
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fornecedor, impactando diretamente na perspectiva financeira devido ao alto custo 

de perda em dinheiro que a má gestão do estoque poderá ocasionar. Também faz-

se oportuno recapacitações constantes e monitoramento das equipes com relação a 

cuidados básicos, bem como, análise das rotinas, incluindo a conferência dos prazos 

de validade em períodos determinados, minimizando as perdas. 

A décima alternativa elencada no ranking, “% de kit de material médico 

hospitalar definido por procedimento cirúrgico”, alocada na perspectiva financeira, 

impacta também na perspectiva processos internos, pois, está atrelada ao processo 

de faturamento. Este processo é otimizado e as contas são faturadas mais 

rapidamente quando há pacotes de materiais e medicamentos definidos por 

procedimento, sendo vista com prática positiva para a equipe da Farmácia na 

dispensação, oportunizando o tabelamento de itens e valores cirúrgicos. Também 

reduz o lançamento manual de gastos, o qual além de ser moroso possui grande 

risco de valores e/ou quantidades a menor ou a maior.  

Tendo assim os resultados dos desdobramentos de indicadores alocados nas 

perspectivas do BSC, e com a aplicação do ELECTRE II, considerando vários 

pontos de vista (critérios), fortalece o processo de direcionamento e foco nas 

práticas mais fragilizadas, levando em consideração as interfaces entre as quatro 

perspectivas, gerando a um resultado final útil ao decisor.  

Remetendo as resultantes as pesquisas acadêmicas da área, observa-se 

convergência na validação e na aplicabilidade da estrutura do BSC para a gestão 

hospitalar. A necessidade de identificação de quais indicadores devem ser 

priorizados pela gestão tembém foi apontada por Grigoroudis, Orfanoudaki e 

Zopoudinis (2012), porém aqui em um aspecto mais detalhado e concreto com a 

projeção de quais boas práticas devem ser melhor desenvolvidos para o alcance da 

performance ideal dos indicadores   priorizados. 

Um fator apontado por Gur e Gao (2008) e Kollberg e Elg (2014) como 

deficitário na aplicação do BSC na gestão hospitalar foi a não priorização de 

objetivos e indicadores voltados a gestão de qualidade e segurança do paciente 

devido ao metiê do segmento. Na aplicação da presente pesquisa observou-se 

evolução neste quesito pois, de 56 boas práticas para o desenvolvimento dos 15 

indicadores, priorizados pelo decisor, 28 estavam relacionados a segurança do 

paciente, representação condizente com o formato de gestão praticado levando em 

consideração o certificado de acreditação hospitalar ONA.  
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Convergindo aos achados de Aidemark (2001) e Funck (2007) e, 

considerando que, na presente pesquisa utilizou-se do BSC enquanto ferramenta de 

apoio para o controle e gerenciamento estratégico por meio de indicadores de 

gestão, este demonstra-se adequado à complexidade do contexto profissional, 

superando grande parte das disfuncionalidades previstas na literatura. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os resultados demonstrados, pode-se concluir que por meio 

do desdobramento de indicadores em boas práticas, elencados nas perspectivas do 

BSC, com a análise apoiada em MCDA, um modelo coeso foi proposto cumprindo-

se os objetivos propostos nesta dissertação. Esse modelo demonstrou-se prático e 

pertinente, além de facilitador dos processos decisórios por embasar análises 

críticas e possibilitar a mensuração do desempenho na gestão hospitalar.  

O BSC é, de fato, um método importante para a otimização e eficiência na 

gestão hospitalar e de processos produtivos. Entender as fraquezas e suas 

especificidades é de vital importância para o decisor, no momento em que ele 

precisa decidir sobre como promover alternativas para o aumento da eficiência e da 

produtividade, focando principalmente na estratégia do negócio. Neste sentido, o 

uso do BSC associado a utilização do método ELECTRE II permite visualizar a 

ordenação das alternativas por um ponto de vista inovador, no qual os gestores 

podem decidir com base em um estudo especializado, sobre as alternativas de 

solução e focos em que desejam atuar.  

Remetendo a aplicação da metodologia proposta à missão, visão e valores 

organizacionais, observa-se contribuição relevante do presente estudo pelo fato da 

convergência dos objetivos com a visão, missão e valores da organização.  

Nota-se também que, pelo maior número de indicadores e boas práticas 

alocados nas perspectivas financeira e clientes que, para a atual gestão as diretrizes 

estão realmente focadas na redução de custos oportunizada pela eficiência 

operacional para maximização dos resultados, porém, sem perder a qualidade e 

segurança no serviço prestado, onde as expectativas intrínsecas e extrínsecas dos 

clientes devem ser atendidas. Neste sentido observa-se atuação em conformidade 

com os valores preconizados pela organização, com destaque para “qualidade 

integral” e “segurança como fator primordial”. 

Após a aplicação do ELECTRE II, evidenciou-se, através da ordenação, 

quais as boas práticas (sub-indicadores) que precisam ser melhoradas possibilitando 

a proposição de ações de melhoria. 

O desdobramento dos indicadores chave em boas práticas (sub-indicadores) 

demonstra-se oportuno, pois facilita o direcionar de ações nos processos fragilizados 
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que, muitas vezes ficam em segundo plano devido a percepção errônea de que, não 

sendo processos significativos ao serviço prestado em si, não trarão grandes 

impactos no desempenho organizacional. 

Observa-se, pela projeção das boas práticas, a necessidade do 

aperfeiçoamento e efetividade nas interfaces, levando em consideração que deficits 

em alguns indicadores de processos podem ter consequências multisetoriais. Este 

mesmo resultado foi também observado por Miranda (2004) ao propor um método 

de gestão baseado nos fundamentos do BSC para gerenciamento de processos. 

Evidencia-se, portanto, que o método proposto neste trabalho pode auxiliar 

no desenvolvimento na avaliação do desempenho organizacional, oportunizando aos 

decisores, enquanto gestores, a identificação dos critérios que contemplam todas as 

áreas, em suas multidisciplinaridades, por meio do desdobramento de ações 

definidas por boas práticas e/ou sub-indicadores. 

Os critérios definidos, que são os desdobramentos das perspectivas do 

BSC, não apresentam nenhuma variação específica com relação aos limiares de 

preferência. Este fato descarta a adoção de outro método tal como o PROMETHEE 

ou similar. Por este principal motivo o ELECTRE II foi utilizado no modelo, o que 

ainda não descarta uma possível exploração com a utilização de outros métodos de 

sobreclassificação similares, que proporcionem uma ordenação baseada em 

critérios para cenários similares. 

Após o desenvolvimento deste trabalho foi possível focar algumas das 

criticidades no atendimento a priorização de ações de gestão estratégica. A 

ordenação por desempenho, neste caso, alternativas com baixo desempenho, 

proporcionam diretrizes de atuação para reconhecer e desenvolver os pontos fracos 

das instituições hospitalares. Certamente variações nessas características ainda 

existirão, conforme cada contexto explorado, porém o desenvolvimento apresentado 

neste trabalho poderá auxiliar nas diretrizes globais sobre cada um dos problemas 

enfrentados pela gestão estratégica nas empresas. 

A proposta de criar um modelo de diagnóstico gerencial estratégico para o 

segmento hospitalar é de fato desafiadora, pela complexidade do segmento e 

diferenciais impactantes nos processos decisórios como, por exemplo, perfil social, 

característica de atendimento, porte, bem como, questões culturais locais e 

externalidades de âmbito governamental. 
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Os resultados obtidos através da aplicação prática demonstraram a 

funcionalidade do modelo, contribuindo para o avançar literário, acadêmico e 

profissional no segmento estudado. 

 

7.1 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Esta dissertação não esgota a investigação sobre o tema e, no decorrer do 

estudo observou-se algumas limitações que, se desenvolvidas podem refletir nos 

resultados, como por exemplo o fato de apenas um gestor estratégico, enquanto 

decisor, ter sido consultado para a definição dos indicadores e boas práticas a 

serem mensuradas para a aplicação do ELECTRE II.  

Sugere-se, além da ampliação do número de decisores envolvidos, a 

agregação de todos os critérios entendidos por estes como práticos à realidade 

analisada visando diagnosticar as fragilidades baseando-se por meio da análise 

multicritério, enquanto método confiável e coerente para apoiar a tomada de 

decisão.  

Aplicar o modelo proposto em várias instituições hospitalares e comparar os 

resultados também pode contribuir significativamente para o aprimoramento e 

robustez deste pois, uma amostra maior possibilitará uma análise com mais 

precisão. 

 No que tange ao referencial bibliográfico, este também apresenta-se como 

uma limitação do trabalho, sugerindo-se, portanto, a utilização de métodos 

consistentes e específicos como, por exemplo, a Revisão Sistemática Bibliográfica 

(RBS) para ampliação do conhecimento e da base teórica. 

É possível que a exploração e utilização de outros métodos de 

sobreclassificação similares ao ELECTRE II proporcionem resultantes diferentes, 

mesmo em cenários similares. 
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