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RESUMO 

 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, e 
versa sobre Gestão do Sistema Integrado para Informação Hospitalar em Face 
da Teoria U. A Teoria U possui em sua essência a frase: aprender com o futuro 
à medida que ele emerge, isto é, Presencing (combinação das palavras presence 
e sensing ou presença e sentir); a explicação que permeia a Teoria U consiste 
em apresentar os pontos que a constituem, e o que cada elemento significa para 
a inovação e construção da metodologia de crescimento na organização. Os 
objetivos da pesquisa foram divididos em Geral e Específicos, sendo o objetivo 
geral: estudar a inovação nas práticas gerenciais do sistema integrado de 
informação em uma Unidade de atendimento hospitalar com base na Teoria U. 
Já os objetivos específicos foram: caracterizar as práticas e gerenciais na 
unidade de atendimento hospitalar; efetuar a análise dos principais problemas 
enfrentados na gestão hospitalar; propor medidas de inovação dos processos 
para a eficiência dos resultados no hospital pesquisado. Esta pesquisa encontra 
justificativa, por serem as unidades hospitalares espaços onde se lida com a 
saúde da população, e, deve, obrigatoriamente, se adaptar às inovações 
tecnológicas que são apresentadas cotidianamente. Tais inovações e mudanças 
tecnológicas trazem, na grande maioria das vezes, solução para muitos 
problemas vivenciados nos espaços públicos de saúde. A Metodologia aplicada 
na pesquisa foi o levantamento bibliográfico, que o embasou teoricamente; 
também foi pesquisa quantitativa e qualitativa; quantitativa por terem sido os 
dados analisados quantitativamente, isto é, a partir dos números levantados na 
pesquisa; qualitativa por terem sido as análises dos dados encontrados com a 
aplicação do formulário focal, em consonância com a teoria pesquisada. Como 
resultado desta pesquisa, a conclusão a que chegou-se foi que a Unidade 
Hospitalar João Paulo II, necessita, implantar sistemas inovadores, que 
permitam aos servidores desenvolverem suas atividades de forma a atender as 
necessidades vivenciadas por aquele espaço de saúde. Permitindo, assim, que 
o desempenho dos serviços oferecidos atenda, de modo convincente, à 
demanda da Unidade Hospitalar. 
 
 
 
Palavras Chave: Inovação. Sistema integrado de Informação. Teoria U.   
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ABSTRACT 
 

 
This research was developed in the Hospital and Emergency Room João Paulo 
II and deals with Management of the Integrated System for Hospital Information 
in the Face of U Theory. The U Theory has in essence the phrase: to learn with 
the future as it emerges, this Presencing (combination of the words presence and 
sensing or presence and feeling); the explanation that permeates Theory U 
consists of presenting the points that constitute it, and what each element means 
for the innovation and construction of the methodology of growth in the 
organization. The objectives of the research were divided into General and 
Specific, with the general objective: to study the innovation in the management 
practices of the integrated information system in a Hospital Unit based on Theory 
U. The specific objectives were: to characterize the practices and management 
in the hospital care unit; analyze the main problems faced in hospital 
management; propose measures of process innovation for the efficiency of the 
results in the hospital searched. This research finds justification, since the 
hospital units are spaces where the health of the population is handled, and must, 
necessarily, adapt to the technological innovations that are presented daily. Such 
innovations and technological changes often bring a solution to many problems 
experienced in public health spaces. The Methodology applied in the research 
was the bibliographical survey, which supported it theoretically; was also 
quantitative and qualitative research; quantitative because the data were 
analyzed quantitatively, that is, from the numbers raised in the survey; qualitative 
because it was the analyzes of the data found with the application of the focal 
form, in consonance with the researched theory. As a result of this research, we 
concluded that the John Paul II Hospital Unit needs to implement innovative 
systems that allow the employees to develop their activities in a way that meets 
the needs experienced by that health area. Thus, allowing the performance of the 
services offered to satisfy, in a convincing way, the demand of the Hospital Unit. 
 
 
Keywords: Innovation. Integrated Information System. Theory U. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os avanços tecnológicos têm permitido que os espaços administrativos, 

sejam eles do serviço público ou particular, se adaptem no sentido de melhorar 

o atendimento e o serviço que prestam. A Administração Pública, por sua vez, 

enfrenta muitos problemas relacionados à administração desses espaços 

públicos; seja pela necessidade de implementar ações que possam auxiliar na 

resolução desses problemas, seja porque os servidores, comumente, não 

conseguem desenvolver o seu trabalho por não disporem de ferramentas 

capazes de diminuir tais revezes; assim como, muitas vezes não são 

capacitados para operar as ferramentas disponibilizadas pelas gestões 

administrativas. 

Muitas teorias têm sido apresentadas para minimizar os problemas 

decorrentes das relações estabelecidas nos espaços administrativos; são teorias 

que na maioria das vezes servem para estabelecer relações que otimizam o 

tempo, a economia, as distâncias, a comunicação, dentre tantos outros fatores 

que podem ser descritos. Neste contexto, foi apresentado neste projeto de 

pesquisa as Teorias Contingenciais, assim como a Teoria U, que serviram como 

ferramentas que dão base à pesquisa; onde uma auxilia a outra, no sentido de 

esclarecer sobre a utilização dessas teorias no espaço público onde foi realizada 

a pesquisa. 

 
 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

Prodanov e Freitas (2015), argumentam que uma questão de pesquisa 

precisa informar, de maneira explícita, a dificuldade que se deseja resolver, 

limitando seu campo e definindo suas características. Então, o problema de uma 

pesquisa é qualquer questão que ainda não tenha sido resolvida, isto é, o 

pesquisador poderá atuar para resolver os questionamentos e objetivos do 

objeto em discussão, e em qualquer domínio do conhecimento. Isto é, a 

problemática se constitui em responder a questionamentos referentes à 

pesquisa. Neste caso, a pergunta desta pesquisa para a qual se buscou resposta 
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foi: Como se caracteriza a inovação nas práticas gerenciais do sistema integrado 

de informação hospitalar analisado em face da Teoria U?  

 

 

1.2 Objetivos 

 

Prodanov e Freitas (2015) afirmam que os objetivos de uma pesquisa estão 

vinculados diretamente à própria significação da tese proposta pelo pesquisador 

e à colocação de propósitos que estão diretamente relacionados com o problema 

de pesquisa. Desse modo, toda pesquisa deve ter um objetivo determinado, 

desde o que se vai procurar, e o que se pretende alcançar, pois são os objetivos 

que tornam claro, o problema da pesquisa, e possibilitam ao pesquisador 

aumentar seus conhecimentos sobre o assunto ou tema tratado. Prodanov e 

Freitas (2015) dizem, ainda, que os objetivos devem informar proposta da 

pesquisa, isto é, quais os resultados que pretendemos alcançar ou qual a 

contribuição que a pesquisa irá efetivamente proporcionar.  

O objetivo geral, então, se refere a uma visão abrangente do tema de 

pesquisa, que abordará todos os aspectos ligados ao objeto do estudo proposto. 

Nesse aspecto Prodanov e Freitas (2015) defendem que o objetivo geral será a 

síntese do que pretendemos alcançar, e os objetivos específicos deverão 

explicitar os detalhes do desdobramento do objetivo geral. Assim, os objetivos 

devem informar a proposta da pesquisa, e a quais resultados se quer chegar. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Estudar a inovação nas práticas gerenciais do sistema integrado de 

informação em uma Unidade de atendimento hospitalar localizada no município 

de Porto Velho/RO., Brasil, com base na Teoria U. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar as práticas gerenciais na unidade de atendimento hospitalar; 

b) Efetuar a análise dos principais problemas enfrentados na gestão hospitalar; 

c) Propor medidas de inovação dos processos para a eficiência dos resultados 

no hospital pesquisado.  

 

 

1.3 Justificativa 
 

O Sistema Integrado de Informações tem como principal função auxiliar 

os gestores a definir os meios e/ou ferramentas capazes de suprir a demanda 

em determinados momentos. A pesquisa justifica-se por ter como foco a análise 

de um sistema integrado de informação utilizado em uma Unidade Hospitalar do 

Estado de Rondônia.  

Sabe-se que a implantação de um sistema integrado de informações 

exige tempo e conhecimento por parte dos colaboradores, sendo esses 

essenciais à manutenção e ao bom funcionamento do sistema, haja vista que a 

aceitação por parte dos colaboradores gerará forte impacto no sucesso e 

continuação do sistema. 

As unidades hospitalares por serem espaços onde se lida com a saúde 

da população deve, obrigatoriamente, se adaptar às inovações tecnológicas que 

são apresentadas cotidianamente. Tais inovações e mudanças tecnológicas 

trazem, na grande maioria das vezes, solução para muitos problemas 

vivenciados nos espaços públicos de saúde. 

Mediante a estes aspectos esta pesquisa pode servir como ferramenta 

para explicitar as necessidades que podem ser modificadas, mantidas ou 

implementadas pelo sistema de informações. 

Esta pesquisa pode ainda, ser aprofundada, no sentido de buscar mais 

informações no que tange à Teoria U, para elucidar possíveis problemas 

detectados pelo uso da informação e utilização dos sistemas de informação 

usados pelas instituições públicas. 

Desta feita, este trabalho encontra justificativa a partir do momento em 
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pode servir como fonte de conhecimento para outros pesquisadores, assim como 

ferramenta de pesquisa na Academia. 

 

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

 

O referencial teórico fornece informações cruciais ao desenvolvimento de 

uma pesquisa, pois focaliza os principais estudos realizados sobre o tema, com 

o objetivo de demonstrar que tais estudos podem corroborar com a pesquisa. A 

gestão e a administração constituem o cerne desta pesquisa, no sentido de 

compreender o sistema implantado na unidade de saúde hospitalar em estudo. 

Lorenzetti et al (2014) afirma que organização é uma das funções básicas da 

gestão/administração em todas as instituições, empresas ou organizações da 

sociedade, juntamente com o planejamento, coordenação, liderança e avaliação. 

A atribuição de organizar consiste na atividade complexa de formatação da 

estrutura organizacional, envolvendo a definição das pessoas, tecnologias, 

materiais e demais recursos necessários para o alcance dos objetivos de uma 

determinada instituição, empresa ou organização. 

 Para tanto, é necessário que as adaptações e mudanças sejam 

entendidas como necessárias ao bom funcionamento da instituição hospitalar. 

Para este mister, este tópico trata sobre a Teoria da Contingência com aporte da 

Teoria U; e traz conceitos suplementares que vêm em apoio aos resultados deste 

trabalho investigativo. 

A Teoria da Contingência surge na sequência da abordagem sistêmica, 

baseando-se na inexistência de um modelo gerencial adequado ou uma receita 

fixa; prima pelo conceito de que toda empresa pode adaptar-se a determinadas 

ocorrências geradas por momentos instáveis. Conforme demonstra a Figura 1. 
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Figura 1: Divisão Sistêmica da Organização.  

 

Fonte: Adaptado de Borges (2000) 
 

 Para Cavichioli et al (2017) a Teoria Contingencial surgiu em meados dos 

anos 1960 e tem como premissa o fato de não existir nada imutável e absoluto 

nas organizações, havendo assim a possibilidade de várias alterações em sua 

realidade. Traz a ideia de que a tecnologia e ambiente são as principais 

ferramentas para a estruturação e comportamento organizacional das empresas. 

O fato é que as empresas/instituições são um sistema repleto de 

subsistemas, alguns interdependentes e outros não, identificando assim um 

supra sistema organizacional, formando o sistema gerencial do ambiente todo. 

Para Fargnoli et al. (2012) tudo é composto de variáveis sejam situacionais, 

circunstanciais, ambientais, tecnologias, econômicas; enfim diferem de 

diferentes graus de variação. Essa teoria enfoca as organizações de dentro para 

fora colocando o ambiente como fator primordial na estrutura e no 

comportamento das organizações que é um sistema aberto. Para Chiavenato 

(2014) a Teoria da Contingência incumbiu-se de absorver rapidamente a 

preocupação da tecnologia, ao lado da preocupação com o ambiente. Sendo 

assim, a perspectiva contingencial pode ser concebida como uma teoria 

sistemática, que retoma os princípios universais da administração, afirmando 

que diversos fatores, internos ou externos afetam a organização da empresa. A 

Figura 1 evidencia essa divisão sistêmica das organizações, os subsistemas, 
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que estão divididos em: técnico, objetivos e valores, gestão, estrutura e 

psicossocial, onde um está atrelado ao outro através do macro sistema 

organizacional. 

 

Quadro 1: Divisões do Sistema Organizacional 

Subsistemas Organizacionais Detalhamento 
1 Subsistema de Objetivos 
e Valores 

1.1 Sendo a empresa um subsistema da sociedade onde se 
insere, é natural que uma boa parte dos seus valores sejam 
determinados pelo contexto em que se insere. Este 
subsistema inclui a cultura e os objetivos globais, de grupo ou 
individuais. 

2 Subsistema Técnico 2.1 Integra o conhecimento necessário ao desempenho do 
papel produtivo da empresa, bem como a tecnologia 
envolvida. 

3 Subsistema Estrutura 3.1 Inclui os meios de divisão e coordenação da organização, 
estabelecendo as relações formais de autoridade, 
comunicação e trabalho. 

4 Subsistema Psicossocial 4.1 Compreende os fatores que influenciam o comportamento 
individual, como a motivação, as dinâmicas de grupo, a 
liderança, a comunicação ou as relações interpessoais. 

5 Subsistema Gestão 5.1 Envolve os outros quatro, estabelecendo os objetivos, 
planejando, desenhando a estrutura e implementando 
sistemas de controle. 

Fonte: Adaptado de Borges (2000) 
 
 

O Quadro 1 demonstra as divisões do sistema organizacional, de modo, 

que os subsistemas gerenciais inter-relacionam-se trazendo para a organização 

possibilidades de adaptar-se melhor a cada intempérie que venha abalar a 

estrutura da empresa e/ou órgão. Sendo assim, não há uma maneira precisa de 

organização dos sistemas de uma empresa ou instituição, visto que depende da 

natureza do ambiente com o qual a organização se relaciona. Isto é, nada é 

perpétuo, ou ainda, nada dura para sempre; a possibilidade de mudança deve 

ser considerada como uma alternativa de melhorias, principalmente, no que diz 

respeito às organizações, empresas, e outros segmentos passiveis de 

mudanças cotidianas.  

 

 

2.1 Conceitos de Gestão e de Gerenciamento 
 

 Os espaços hospitalares públicos precisam estar em constante adaptação 

no que tange à sua administração, ao gerenciamento do acervo material 

constante da unidade hospitalar, e, principalmente ao atendimento dos usuários 
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dos serviços oferecidos para a comunidade, haja vista que cotidianamente 

acontecem mudanças tecnológicas relacionadas aos setores administrativos das 

instituições. Os conceitos de gestão estão alicerçados na forma de como as 

instituições serão dirigidas. Isto é, para que uma empresa seja bem dirigida é 

preciso que a mesma disponha de pessoas comprometidas com o seu 

crescimento, com a sua atuação, com o seu posicionamento no mercado. Para 

Saes (2012) para administrar um negócio, é preciso pensar sempre com uma 

visão mais ampla e abrangente. A existência de uma entidade que precisa ser 

administrada envolve pessoas e recursos que possuem um relacionamento em 

um determinado meio que os envolve, sendo orientados por objetivos comuns a 

serem atingidos. 

 Para adentrarmos no âmbito de gestão e de gerenciamento, havemos que 

compreender a diferença entre ambos, posto que há diferença entre gestão e 

gerência, onde a Gestão está relacionada à Estratégia e a Gerência à Operação.  

 Trata-se de uma consequência da aplicação do princípio da 

especialização na própria ciência, técnica e arte de administrar. Isto é, as 

atribuições do gestor, estão intrinsecamente ligadas ao plano externo das 

organizações, enquanto que a gerência tem sua visão voltado ao plano interno 

das organizações, conforme se constata na Figura 2. 

 

Figura 2: Gestão e Gerenciamento 

 
Fonte: Adaptado de Almeida (2012)  
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Para Santiago (2016) a administração une o gestor e o gerente na 

elaboração das táticas que compõe o Plano de Ação. Na gestão predomina uma 

administração com enfoque externo e, no gerenciamento, o foco da excelência 

é o cenário interno da organização. 

Santiago (2016) ensina ainda, que a gestão é uma perspectiva 

especializada da Administração, cuja visão está predominantemente em terceira 

pessoa, ou seja, um olhar além da matéria e do espaço em questão. Uma visão 

de cima, onde é possível obter uma imagem do todo com suas relações externas, 

contudo, sem muitos detalhes. A intenção é efetuar uma análise indutiva, 

definindo uma decisão geral. Já o gerenciamento é uma perspectiva de segunda 

pessoa, isto é, a imagem foca uma parte do todo, algum fator específico, porém, 

ainda assim não é a visão de primeira pessoa, pois esta, pertence ao indivíduo 

que executa a ação. O Gerente administra, portanto, é uma segunda visão, que 

não foca apenas um ponto, observa toda uma linha. 

 

Quadro 2: Diferenças entre Gestor e Gerente 

Nível de Gestão Diferenças 

1 Gestor 

1.1 Exerce papel em qualquer um dos 3 (três) níveis 
organizacionais. 
1.2 Gere um grupo de processos, atividades e/ou tarefas em 
si. 
1.3 Tem responsabilidades primordialmente relacionadas a 
liderança. 

2 Gerente 

2.1 Exerce seu papel em qualquer nível tático. 
2.2 Controla um departamento, uma sessão. 
2.3 Tem responsabilidades primordialmente relacionadas a 

chefia. 
Fonte: Adaptado de Almeida (2012) 

 

Para Nunes e Peccinini (2012) a organização hospitalar é uma das mais 

complexas, não apenas pela nobreza e amplitude da sua missão, mas, 

sobretudo, por apresentar uma equipe multidisciplinar com elevado grau de 

autonomia, para dar assistência à saúde em caráter preventivo, curativo e 

realibilitador a pacientes em regime de internação.  

Desta feita, a gestão, acontece via de fato, a partir da necessidade da 

organização, posto que a função de gestor deverá estar voltada para o 

desempenho e desenvolvimento da organização. Para Santos e França (2016) 
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os gestores hospitalares deverão ser capazes de conduzir as mudanças 

inevitáveis, em seus modelos e instrumentos de gestão. Nesse sentido, as 

organizações têm buscado novos recursos e saberes gerenciais que possibilitem 

respostas rápidas, eficazes e eficientes às demandas sociais. 

Para Sulti et al. (2015) os gestores apresentam-se como peças 

fundamentais para a construção de modelos de gestão que sejam capazes de, 

além de contribuir para a produção de saúde, contribuir para a constituição de 

sujeitos que tenham seus projetos pessoais articulados com a responsabilização 

na construção de um modelo de atenção que cumpra os princípios do SUS. 

Santos e França (2016) defendem que o planejamento estratégico é 

fundamental para possibilitar a obtenção de vantagem competitiva das 

instituições de saúde, cabendo aos gestores analisar a organização levando em 

conta as possíveis contingências e não apenas atuar de maneira passiva, com 

a resolução de imprevistos. Isto é, os gestores devem levar em conta todas as 

possibilidades cabíveis na gestão e no gerenciamento das unidades 

hospitalares. Compreendendo que o bom andamento dessas unidades, 

depende, única e exclusivamente, da forma como as mesmas serão 

administradas. 

Sendo assim, nos espaços hospitalares, cada um dos gestores exerce 

sua atribuição, em consonância uns com os outros. Sabendo que cada um tem 

atribuição diferente, onde o desempenho de um implica no desempenho do 

outro; sabendo que o sucesso da administração hospitalar depende de como 

cada um dos gestores conduz a sua pasta. 

 

 

2.1.1 Conceitos de Gestão do Sistema e de Tecnologia 

 
As empresas e as instituições, geralmente são formadas por 

departamentos que mantem relacionamentos entre si, visto que, tais 

departamentos não podem caminhar independentemente; pelo contrário essa 

relação é extremamente proximal. Nesse sentido Januzzi et al (2014) aduz que 

para as empresas, que almejam a competitividade no mercado em que atuam, a 

informação é um insumo deveras importante na condução de seus negócios. 
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Todavia não há como tratar a informação nas organizações sem falar dos 

sistemas de informação, mais ainda, dos sistemas de informação informatizados, 

pois estes são suportes cada vez mais imprescindíveis ao processo 

administrativo das organizações. 

Ao conceituar organizações como sistemas abertos, Maximiano (2012) 

faz ver que todo sistema está integrado dentro de um ambiente, formado por 

outros sistemas que se organizam em sistemas cada vez maiores. Os sistemas 

importam energia do ambiente e a processam, para transformá-la e devolvê-la 

aos outros sistemas. 

Para o Ministério da Saúde (2014) a inovação tecnológica facilita na 

identificação de estratégias de sucesso e pontos de aperfeiçoamento. As 

tecnologias e os sistemas de gestão da saúde curativa podem ser uma janela de 

oportunidade ou mesmo uma vantagem competitiva, uma ferramenta para 

agregar valor e melhorar o desempenho do hospital na prestação do serviço e 

na satisfação do cidadão, como medida legitimadora da administração pública. 

Isto é, a gestão hospitalar deve estar focada na qualidade do serviço que presta 

à população, a partir, inclusive, de sua autonomia financeira. 

Para tanto, é preciso estruturar os espaços hospitalares, de maneira tal, 

que sua autonomia possa prepará-lo para o gerenciamento das questões que 

abarquem as gestões de sistema e de tecnologia.   

 

 

2.1.2 Conceitos de Gestão de Sistema 

 
Para Rossini e Palmisano (2012) o termo sistema pode ser definido como 

um grupo de elementos independentes, que ao mesmo tempo se interligam, 

visando atingir um objetivo comum. Teoricamente, há dois tipos de sistemas: 

abertos e fechados. O sistema aberto é o que sofre influências do meio e que, 

com suas ações, influencia o meio; já o sistema fechado não sofre influências do 

meio, nem o altera com suas ações internas. Um sistema apresenta entradas de 

dados (input), processamento, saída das informações (output) e feedback. 

Nesse sentido, Beal (2012), ensina que dados, informações e 

conhecimento não necessariamente precisam ou representam um ao outro. 
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Entretanto, há uma relação complexa entre eles, pois transformando dados em 

informação, agrega-se valor a eles, e informação em conhecimento, acrescenta-

se a ela vários outros elementos. Já Stair e Reynolds (2012), defendem que os 

dados são formados de números, palavras ou imagens separadas, e, que 

informação é o conjunto dos dados tratados de tal maneira que gerem um valor 

adicional, isto é, o conhecimento é o saber, a compreensão e o relacionamento 

das informações trabalhadas, a fim de dar apoio às decisões. 

Desse modo, a gestão de sistemas está ligada ao sistema de informação 

das organizações, e seu desempenho depende do modo de atuação de cada um 

que opera o sistema, seja de maneira positiva ou de maneira negativa.  

 

 

2.1.3 Conceitos de Gestão da Tecnologia 

 
Para Lorenzetti (2012) a Tecnologia pode ser definida como o campo de 

conhecimento que faz referência ao desenho de artefatos e à planificação da sua 

realização, operação, ajuste, manutenção e monitoramento, à luz do 

conhecimento científico.   

A palavra tecnologia pode ser concebida como um conjunto de 

conhecimentos, a partir de princípios científicos que se aplicam a um 

determinado ramo de atividade, como por exemplo, a tecnologia mecânica, ou 

tecnologia da informação. A Figura 2, define o que seja Tecnologia:  

 

Figura 3: Tecnologia 

Fonte: Adaptado de Silva (2003) 
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Para Burgelman (2012) elenca sete categorias que implementam a 

tecnologia, a saber: desempenho funcional; custo de aquisição; facilidade de 

uso; custo de operação; confiabilidade; manutenção; compatibilidade. 

Burgelman (2012) defende que essas características descrevem a tecnologia em 

uma aplicação específica, com muita rapidez e de maneira muito adequada. 

Assim, a tecnologia pode ser considerada um campo recente, de abordagem 

multidisciplinar dentro das atuais dimensões de competitividade. Pode, também, 

a tecnologia ser concebida como um instrumento que pode ser utilizado por 

quase todas as áreas do conhecimento, no sentido de proporcionar o acesso às 

informações, assim como a capacidade de geração de novas tecnologias que 

permitam o desenvolvimento do processo de globalização. 

Assim, a Tecnologia conceitua-se como a ciência que envolve o conjunto 

de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. 

Segundo Chiavenato (2014) administrar significa lidar com a tecnologia a fim de 

extrair dela a máxima eficiência possível. Através da tecnologia as organizações 

buscam alcançar os fins desejados, trazendo para a organização os conceitos 

de inovação, na busca de adaptarem-se aos momentos, no sentido de 

transformar os insumos utilizados em produtos e/ou serviços capazes de suprir 

as necessidades de determinados setores. 

 

 

2.1.4 Conceitos de Ambiente 

 

O ambiente organizacional é um só, porém uma parte dele pode ser 

diferenciada das demais, sendo assim, o mesmo pode ser dividido em tipologias 

que o caracterizam. O conceito de ambiente organizacional pode ser entendido 

como o conjunto de fatores internos e externos que influenciam de forma real 

e/ou potencial a organização. Chiavenato (2014) diz que administrar significa 

sobretudo lidar com as demandas do ambiente, e obter o máximo de eficácia da 

empresa. No ambiente Organizacional podemos encontrar dois tipos de 

ambiente: homogêneo e heterogêneo. Conforme demonstra a Figura 2.  
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Figura 4: Ambiente Organizacional 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014)  
 

Quando a organização produz um único produto ou serviço, seu ambiente 

de tarefa torna-se simples e homogêneo, mas quando a organização produz uma 

variedade de produtos ou serviços diferenciados, seu ambiente de tarefa torna-

se complexo e heterogêneo. Um ambiente homogêneo é simples; já o ambiente 

heterogêneo lida com segmentos variados; os ambientes podem ser 

classificados em estáveis ou instáveis. O Quadro 2 mostra esses ambientes 

onde as empresas/organizações/instituições estão inseridas. 

 
 

Quadro 3: Classificação do Ambiente 

Classificação Detalhamento 

1. Estável 

1.1 Quando quase não ocorrem mudanças, e quando ocorrem, são 
previsíveis. 

1.2 Estrutura burocratizada, formal, centralizada. 

1.3 Menor diferenciação. 

1.4 Integração por meios formais (normas, regras, linhas de autoridade, 
níveis de hierarquia). 

2. Instável 

2.1 Quando há mudanças o tempo inteiro, essas mudanças geram 
incerteza no ambiente. 

2.2 Estrutura flexível, descentralizada. 

2.3 Maior diferenciação. 

2.4 Integração por meios flexíveis (equipes interfuncionais, grupos-tarefa 
etc.). 

Fonte: Adaptado Chiavenato (2014) 
 
 

 

Ambiente Externo 

 

Ambiente 
Interno 

Ambiente Externo 
É o ambiente com a 
qual a empresa e/ou 
órgão interage, porém 
não controla 

Ambiente Interno 
É o ambiente sobre o 
qual a empresa e/ou 
órgão exerce controle 
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Chiavenato (2014) diz que o ambiente homogêneo tem diferença menor 

em relação ao ambiente heterogêneo, e os problemas podem ser tratados de 

forma simples, com pouca departamentalização. Ensina ainda, o supracitado 

autor (2014) que o mesmo acontece com a estabilidade e instabilidade, onde 

quanto mais estável menor a contingência, permitindo uma estrutura burocrática 

e conservadora; contudo quanto mais instável, maior a contingência, e maior a 

incerteza, proporcionando a organização uma estrutura mutável e inovadora. 

Como crescimento da economia, intensificou-se a necessidade de 

reorganização das estruturas, da adoção de novas técnicas de gestão 

administrativa e de um inovador processo produtivo, a fim de compatibilizar a 

organização com condições necessárias à sua sobrevivência em um ambiente 

competitivo. 

Silva (2013) destaca o deslocamento da administração, que parte da visão 

de existência de uma forma ótima e universal para uma abordagem situacional, 

em que fatores como ambiente externo e interno se relacionam e interagem de 

diversas maneiras, e o sucesso depende do fit desses fatores. 

Portanto, o hospital pode ser considerado um ambiente heterogêneo, haja 

vista a mistura dos muitos agentes envolvidos nesse ambiente. É também um 

ambiente instável, devido aos serviços que presta para a comunidade. Sua 

instabilidade consiste em não atender apenas um determinado segmento; de 

fato o hospital e epígrafe atende a todo e qualquer tipo de lesão, tanto em 

ambientes acidentais, como em lesão sofrida por um problema de saúde. 

 

 

2.1.5 Liderança 

 
A liderança é um processo de muita importância para a organização, pois 

tem a responsabilidade de influenciar o comportamento de outras pessoas, tanto 

de perto quanto de longe. A pessoa que exerce liderança sobre um grupo, não 

precisa de um cargo imbuído de autoridade formal, ser líder independe de cargo 

ou de poder, está presente nos grupos sociais, e não se liga a nenhum tipo de 

atribuição. A Figura 3 demonstra a forma como a Liderança pode ser exercida. 
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Figura 5: Liderança 

 
Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014). 

 
Porto et al. (2014) dizem que como vantagem competitiva essencial do 

futuro, o fator liderança tem importância no desenvolvimento de uma visão 

condizente com a realidade, elaborando estratégias para alcançar essa visão, 

por meio da comunicação efusiva no sentido de conquistar adeptos a ela, pela 

delegação de poder e, pelo depósito de confiança na mesma de modo que 

possam criá-las e implementá-las. São muitas as definições desse complexo 

processo social que é a liderança, pode ser o processo que conduz ações, 

influenciando no comportamento e na mentalidade das pessoas. Porto et al. 

(2014) defendem ainda, que a liderança não pode mais ser exercida a partir de 

uma posição na hierarquia de comando e controle. O líder moderno precisa 

saber lidar com as pessoas, uma vez que é através delas que são realizadas as 

ações e são elas que fazem as coisas acontecerem dentro e fora da empresa. 

Sendo assim, liderança é a realização de metas por meio da direção de 

colaboradores. O Quadro 3 se detalha sobre os conceitos de liderança. 
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Quadro 4: Conceitos de Liderança 

Ação Detalhamento 

1 Valores (values) 
1.1 Tende a prezar por valores que contemplem o coletivo, ou 
seja, pensa no bem de todos. 

2 Visão (vision) 
2.1 Normalmente tem visão no futuro, ou seja, tem visão a longo 
prazo. 

3 Encorajar (encourage) 
3.1 Focaliza e valoriza as pessoas, encoraja-as a continuar em 
busca do que lhes satisfaz. 

4 Capacitar (empower) 
4.1 Facilita a mudança, torna a capacitação acessível aos 
subordinados. 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014) 
 

Segundo Marras (2012) as organizações hoje repassam aos seus 

gerentes a ideia de que ser chefe é algo antigo, ultrapassado, não aceitável. Em 

contrapartida, adotam e difundem o papel de líder organizacional como aquele 

que faz o grupo participar, que delega responsabilidade. Nesse sentido, algumas 

pessoas buscam a satisfação dessa necessidade realizando ações específicas 

para alcançar posições nas quais possa influenciar o comportamento alheio; são 

líderes porque gostam de liderar e identificam as necessidades de exercer sobre 

as pessoas o seu poder de liderar; sentem-se bem em influenciar o 

comportamento do indivíduo. Para Porto (2014) o papel de um líder é 

normalmente condicionado à capacidade de aprimorar processos de forma 

racional, levando sua equipe a um nível superior em termos de desempenho e 

resultado.  

Destarte, no espaço hospitalar o líder poderá motivar sua equipe a 

trabalhar de forma coesa, onde o mesmo exerça sua liderança, no sentido de 

fazer com a instituição colha bons resultados e preste bons serviços à sociedade, 

haja vista que todo setor precisa ter um dirigente que saiba administrar os 

conflitos e que saiba agir na hora certa. Toda grande instituição, não em 

tamanho, mas em atendimento precisa ter um grande líder, e dessa pessoa 

conseguir tirar o melhor proveito, fazendo com que o exercício da liderança seja 

um aliado no desempenho da empresa. O proveito que se pode tirar de um líder 

é fazer com que o mesmo compreenda que pode exercitar esse dom, sem 

precisar subestimar a inteligência e o desempenho do outro. 
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2.1.6 Conceituações sobre o Gerenciamento Hospitalar 

 
 O Pacto pela Saúde fez parte da agenda prioritária da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT), no período de 2006 a 2011. No pacto consta que 

na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS 

assumem o compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, 

que será anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, 

ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício 

simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três 

componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do 

SUS. Deste modo, percebe-se que há a intenção de melhorar o atendimento, 

porém, há muito a se fazer, para que se possa chegar ao atendimento ideal nos 

espaços públicos de saúde. 

 A Resolução nº 2 de 25 de janeiro de 2010 tomada pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) objetiva estabelecer os critérios mínimos a 

serem seguidos pelos estabelecimentos de saúde para o gerenciamento de 

tecnologias em saúdes utilizadas na prestação de serviços de saúde, de modo 

a garantir a sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade e segurança. 

Conforme mostra a figura 4. 

 

Figura 6: Gerenciamento de tecnologias  

 

Fonte: Adaptado com base no Pacto pela Saúde (2006)  
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 As mudanças adotadas pelo governo causam impactos nas organizações, 

sejam de modo positivo ou negativo, isto é, influenciam no desenvolvimento do 

trabalho nos espaços hospitalares. Sendo assim, é preciso tomar decisões que 

melhorem o atendimento e desenvolvimento do trabalho executado, no sentido 

de prestar serviços de qualidade para a comunidade atendida nesses espaços. 

Em 2006 o Governo Federal publicou o pacto pela saúde, no sentido de 

fazer com que estados, municípios e entes federados assumam 

responsabilidade pelo atendimento à saúde. Para Lorenzetti (2014) os serviços 

de saúde devem ser orientados na perspectiva de um sistema de cuidados, onde 

cuidar significa prestar atenção global e continuada ao paciente, nunca 

esquecendo que este é antes de tudo uma pessoa, um ser único e insubstituível. 

Sendo assim, administrar os setores de saúde envolve planejamento, 

organização, direção, controle, coordenação e avaliação dos recursos e 

procedimentos que demandam cuidados médicos e de saúde, pois nos espaços 

hospitalares há necessidades de ambiente saudável, no sentido de prover as 

necessidades dos clientes individuais, organizações e comunidades. Desse 

modo o Quadro 4 apresenta a forma como se dá o gerenciamento em espaços 

hospitalares:  

 

Quadro 5: Gerenciamento Hospitalar 

Ação  Detalhamento 

1. Planejar 1.1 Permite melhorar o desempenho; 

2. Organizar 2.1 Organiza da estrutura do hospital;  

3. Coordenar 3.1 Coordenas ações internas do hospital; 

4. Avaliar 4.1 Avalia as tomadas de decisão. 

Fonte: Adaptado de Lorenzetti (2014) 

 
 

Destarte, as unidades hospitalares devem ser gerenciadas de maneira a 

prestar para o seu usuário um serviço que atenda às suas necessidades, no 

sentido de acolhê-lo da melhor forma possível. 
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2.1.7 Protocolos de Saúde 

 
Com o desenvolvimento de recursos tecnológicos na área da saúde torna-

se necessários que novos protocolos sejam implementados nos espaços 

hospitalares e de atendimento à saúde. Segundo o Ministério da Saúde (2012) 

a aplicação de protocolos clínicos permite a implementação de recomendações 

válidas, preconizadas nas diretrizes clínicas, padronizando o fluxo e as principais 

condutas diagnósticas e terapêuticas para o agravo selecionado.  Desta feita, os 

protocolos de saúde são considerados importantes instrumentos para o 

enfrentamento de diversos problemas na assistência e na gestão dos serviços, 

pois são os protocolos a serem seguidos, que garantirão ao usuário atendimento 

de qualidade, no sentido de resolver os problemas inerentes aos ambientes 

hospitalares, que estão orientados por diretrizes de natureza técnica, 

organizacional e política, e têm, como fundamentação, estudos validados pelos 

pressupostos das evidências científicas. A Figura 5 demonstra o Fluxo de 

Protocolos em uma Unidade hospitalar. 

 

Figura 7: Fluxo de Protocolo 

 
Fonte: Adaptado com base no Pacto pela Saúde (2006)  

 

A aplicação das recomendações das diretrizes clínicas por meio de 

protocolos clínicos aumenta a efetividade da assistência, assim como a 

segurança. Essas ações estão demonstradas no quadro 5. 
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Quadro 6: Diretriz dos Protocolos 

Ação  Detalhamento 

1 Gestão 1.1 Tem como função definir os critérios a serem utilizados 
como balizadores dos protocolos. 

2 Protocolos 2.1 Ferramenta disponível que norteia as atividades dentro de 
uma Unidade. 

3 Organização do Trabalho 3.1 Utiliza os protocolos como base para organizar os setores 
de trabalho. 

4 Fluxos Administrativos  4.1 Através do implemento de um protocolo, os fluxos 
administrativos se tornam mais ágeis e acessíveis. 

5 Sistemas de Informação 5.1 Utiliza as informações geradas durante o processo de 
implemento do protocolo para vislumbrar os erros e assim poder 
dar suporte a tomada de decisão. 

Fonte: Adaptado com base no Pacto pela Saúde (2006)  
 

 O Ministério da Saúde (2012) criou o protocolo de avaliação e 

classificação de risco, que são fundamentados em experiências internacionais, 

e constitui-se como ferramenta necessária e de grande utilidade nos serviços de 

urgência e emergência, pois estabelece o atendimento não mais pela ordem de 

chegada, mas sim pela gravidade do quadro e/ou queixa apresentada pelo 

paciente. Segundo Teixeira et al (2014) com a inclusão dessa nova tecnologia 

de classificação de risco, a habilidade do profissional será cada vez mais 

requisitada e, por extensão, aprimorada a sua competência na operação de 

equipamentos informatizados que funcionam como suporte decisivo na 

classificação dos doentes de urgência/emergência. 

O Ministério da Saúde (2013) criou, ainda, o protocolo de Acolhimento 

que permite conhecer a população que está demandando serviços de saúde, 

sendo subsídio para a construção das agendas das equipes enquanto 

dispositivos que organizam e orientam o trabalho coletivo cotidiano em função 

das necessidades e prioridades de saúde da população. 

Há, ainda, o protocolo de assistência à saúde da criança, saúde dos 

adolescentes, saúde dos idosos, saúde da mulher, saúde do homem, saúde do 

trabalhador, saúde mental. Porém, há outros protocolos de atenção à saúde que 

se referem a algumas doenças que afligem à população.  

Para Rosso (2014) a diversidade de procedimentos hoje disponíveis na 

saúde, assim como, a premente necessidade da organização dos serviços, do 

desenvolvimento de atitudes interdisciplinares exigem, dos profissionais e 
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gestores da saúde, a elaboração, divulgação e adoção de ferramentas que sejam 

capazes de instrumentalizar as ações dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e demais serviços. 

 Isto posto, os protocolos não são ferramentas usadas apenas para 

burocratizar os serviços de saúde, na verdade servem para auxiliar os 

profissionais da saúde a desenvolverem seus serviços, assim como a prestarem 

o mesmo com qualidade. 

 

 

2.1.8 Definição sobre Sistemas de Informações 

 
 Isto é, as empresas precisam estar antenadas com as mudanças que 

ocorrem, principalmente no que tange às mudanças tecnológicas, visto que são 

essas que permitem a interação, assim como a integração dos vários setores 

que compõem as empresas e instituições. Para Januzzi et al (2014) sistemas de 

informação são adequados para as necessidades da organização, é fato 

relevante na gestão de seus negócios. 

 Laudon e Laudon (2010) destacam que os sistemas informatizados 

abrangem todas as áreas funcionais, executam processos de negócios que 

permeiam toda a empresa e incluem todos os níveis de gerência. Para O’Brien 

e Marakas (2013) os Sistemas de Informação se organizam em duas categorias: 

os Sistemas de Suporte às Operações e os Sistemas de Suporte Gerencial. A 

figura 7 demonstra como ocorre o sistema de informações disponíveis nos 

hospitais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

 

 

 

Figura 8: Sistema de Informação 

 
Fonte: Adaptado pelo Autor com base no Pacto pela Saúde – 2017 

 
 

 O’Brien e Marakas (2013) ensinam que os Sistemas de Suporte às 

Operações têm o papel de processar eficientemente as transações de negócios, 

controlar os processos industriais, apoiar as comunicações e a colaboração e 

atualizar os bancos de dados corporativos. Assim, os sistemas de informações 

são importantes instrumentos que facilitam a comunicação entre os 

procedimentos inerentes aos setores de negócios. O quadro 4, detalha o sistema 

de informações. 

 
 

Quadro 7: Sistema de Informações 

Ação  Detalhamento 
1 Entrada 1.1 Atividade de captar e agrupar os dados primários. 
2 Processamento 2.1 Conversão dos dados em saídas úteis. 
3 Saída 3.1 Envolve a produção de informações úteis, na forma de 

documentos, relatórios e dados de transações.  
4 Feedback 4.1 É uma saída utilizada para ajustes ou modificações nas 

atividades de entrada ou processamento, auxiliando a tomada de 
decisão. 

Fonte: Adaptado com base no Pacto pela Saúde (2006)  
 

 

Os hospitais precisam manter seus canais de comunicação ativados, haja 

vista que o desempenho, assim como o serviço que oferecem estão intimamente 

ligados à comunicação. E é dessa ação que resulta o bom andamento dos 

serviços prestados pelos hospitais àqueles que acorrem a esses em busca de 

atendimento médico-hospitalar. 
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2.2 Conceitos Sobre Análise SWOT 
 

 A análise SWOT foi descrita, segundo alguns estudiosos do assunto, por 

Albert Humphrey, da Universidade de Stanford, na década de 60; embora alguns 

creditem, também, a George Albert Smith Jr e C Roland Christiensen, na década 

de 50. Segundo Souza et al (2013) a Análise SWOT pode ser usada como uma 

ferramenta de planejamento estratégico, tanto por pesquisadores quanto por 

profissionais. Esta ferramenta é de grande importância para abordar situações 

estratégicas complexas, pois reduz a quantidade de informações para a tomada 

da melhor decisão. 

 Conhecida como F.O.F.A, em língua portuguesa, a Análise SWOT tem 

como uma de suas funções analisar o ambiente interno e externo, no sentido de 

formular estratégias. De fato, a Análise SWOT identifica as forças e fraquezas, 

assim como as oportunidades e as ameaças.  

 O uso da ferramenta Análise SWOT é razoavelmente simples. Na 

verdade, o que a torna difícil é identificar os reais pontos fortes e fracos das 

instituições; é saber onde estão as oportunidades mais vantajosas, assim como 

as ameaças mais importantes do ambiente competitivo em que o negócio está 

enquadrado. A Figura 5 mostra como se dá a Análise SWOT, a partir dos 

aspectos a que se propõe. 

 

Figura 9: Matriz SWOT 

 
Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014) 
 

organização. 
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  Partindo das definições apresentadas na figura 5, do lado esquerdo são 

apresentados os fatores que auxiliam no desempenho da empresa nos 

ambientes interno e externo; já do lado direito os fatores que atrapalham a 

empresa. Por sua vez os pontos internos têm por finalidade evidenciar as 

deficiências e as qualidades da empresa; enquanto que os pontos externos 

estudam a relação entre a empresa e o ambiente, no sentido de definir as 

oportunidades e ameaças. Para Souza (2015) As forças e fraquezas: referem-

se à análise realizada com a visão de dentro da organização, como: ambiente 

interno (outras áreas, mudanças, melhorias, desvios estruturais, 

organizacionais). Já as oportunidades e ameaças: referem-se à análise realizada 

olhando para o ambiente externo à organização, ou seja, mercado, concorrentes, 

governo, sindicatos. 

Destarte, a análise SWOT pode ser utilizada no espaço hospitalar para 

apontar, conforme preconiza a teoria, as forças, as fraquezas, as oportunidades 

e as ameaças que podem permear o ambiente. 

 
 
2.3 Conceitos de Inovação 
 

A inovação é tida como um dos fatores que impulsionam as mudanças 

nas empresas e/ou órgãos. Adair (2010) afirma que inovar significa criar ou 

apresentar algo novo em especial. Ele combina dois processos principais que se 

sobrepõem, a saber: (1) ter novas ideias, (2) implementar essas ideias e (3) 

difundir essas ideias. 

Sousa et al. (2015) afirmam que a inovação é fundamental para a melhoria 

do desempenho de organizações, tanto do setor privado quanto do setor público. 

Então, os negócios dos processos de inovação podem ser vistos como 

componentes da estratégia competitiva, tornando-se elemento indispensável 

para obtenção dessa vantagem. A figura 3 mostra a cadeia de valor do processo 

de inovação que ocorre nas instituições. 
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Figura 10: Cadeia de Valor da Inovação 

Fonte: Adaptado de Hansen e Birkinshaw (2007) 
 

 Para Pires et al (2016) a inovação promove a otimização dos recursos, 

cada vez mais escassos, bem como melhora o desempenho organizacional, 

gerando melhoria nos serviços prestados ao cidadão, compatíveis com os seus 

anseios. Sendo assim, torna-se interessante analisar a cultura de inovação, visto 

que a mesma está associada aos impactos do desempenho organizacional, pois 

a mesma estabelece vantagem competitiva. 

 Segundo Araújo et al. (2015), os conceitos sobre inovação têm sido 

inicialmente formulados para expressar as tentativas de países desenvolvidos 

em responder às demandas governamentais, que são capazes de integrar 

políticas de ciência e tecnologia com políticas econômicas, pesquisa com 

produção, visando maior competitividade econômica internacional. O quadro 4 

demonstra as ações que devem ser tomadas para que haja mudança nos 

processos organizacionais das empresas e instituições.  

 

Quadro 8: Fatores de inovação 

Ação  Detalhamento 
1 Geração de ideias 1.1 Corresponde à geração de ideias, a qual pode ocorrer a partir 

de diversas fontes: intraunidades, interunidades, fontes externas 
(redes, open innovation, transferência de tecnologia etc.) 

2 Conversão 2.1 Trata da conversão das ideias, englobando desde a seleção 
de propostas, busca por recursos e atividades do 
desenvolvimento propriamente dito.  

3 Difusão 3.1 Relativa à difusão dos produtos no mercado e/ou difusão das 
práticas desenvolvidas por toda a organização.  

Fonte: Adaptado de Janiunaite e Petraite (2010) 
 

De acordo com Janiunaite e Petraite (2010), a cultura de inovação 

relaciona-se com gestão do conhecimento e é um determinante da inovação 

  

     Geração de Ideias     Conversão       Difusão

Na 
empresa

Polinização
Cruzada

Externa Seleção Desenvolvimento Propagação
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sustentável, bem como do desempenho efetivo de uma organização. No sentido 

de colocar as ideias em prática, em busca de parâmetros que possam alavancar 

os processos de inovações nas empresas e instituições. 

  A mudança nos processos organizacionais se dá principalmente em 

resposta a adaptação sobre as condições ambientais que circundam os 

organismos empresariais. Para Pitassi (2012) as economias avançadas não 

podem mais alcançar o pleno acesso ao conhecimento, pela ação isolada. Isso 

significa que, para tornarem-se competitivas em meio à rápida mudança 

estrutural decorrente da nova economia mundial, as organizações precisam 

concentrar-se em suas competências básicas. Isto é, uma postura inovadora 

nem sempre é fácil, pois depende de um ambiente favorável, de pessoas 

criativas e sem medo de errar, de recursos para pesquisas e uma interação muito 

próxima com o mercado e seus atores, de modo a perceber as oportunidades 

existentes.  

  Nesse sentido, Adair (2010) afirma que organizar algo é impor sobre esse 

elemento uma forma sequencial e/ou espacial. Bessant e Tidd (2015) 

complementam que entender a inovação enquanto processo é esclarecer que o 

conhecimento originado molda a forma como a mesma é experimentada e 

gerenciada.  

Como instrumentos para a execução dos processos administrativos foram 

criadas as rotinas do comportamento organizacional, que conforme Bessant e 

Tidd, (2015) são procedimentos que envolvem sequências estabelecidas de 

ações para executar tarefas cultivadas em uma mistura de tecnologias, 

procedimentos ou estratégias formais, e convenções ou hábitos informais. Essas 

tarefas estão relacionadas às competências centrais de planejamento, 

gerenciamento e avaliação, onde as rotinas de comportamento devem estar 

integradas de modo a constituir a capacidade de gerenciamento dos processos 

de inovação. Na relação de modificações ocasionadas pela inovação dos 

processos, ressaltam-se as dificuldades concebidas pela presença de rotinas 

arraigadas nas instituições governamentais, o que acarreta um bloqueio quanto 

a efetivação das ações inovadoras com vista à melhoria da qualidade dos 

processos.  
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Sobre esse bloqueio Bessant e Tidd (2015) declaram que é 

imprescindível, do ponto de vista da gestão da inovação, não apenas construir 

rotinas, mas também reconhecer quando e como destruí-las e permitir que novas 

sejam criadas. Os autores acrescentam ainda que a gestão eficaz da inovação 

é basicamente resultante da concepção e incremento de rotinas efetivas.  

Destarte, a inovação surge nos espaços hospitalares como uma forma de 

agilizar o atendimento dos usuários dos serviços ofertados, no sentido de 

contribuir para as tomadas de decisão. Isto posto, o ambiente hospitalar passa 

constantemente por adaptação tecnológica, pois a inserção de novas 

ferramentas nesse ambiente, dá-se cotidianamente. As ferramentas 

apresentadas pelo ambiente tecnológico possibilitam que o espaço hospitalar 

adeque os serviços prestados. 

 

 

2.3.1 Conceitos das tipologias de inovação 

 
 Não se pode negar que a inovação está presente em vários segmentos; 

a tecnologia tem sido um instrumento muito utilizado nos processos de inovação, 

haja vista que todos os dias há inovação, e são essas inovações que tem 

permitido a evolução tecnológica, assim como tem permitido o lançamento de 

produtos e serviços que auxiliam no desempenho e na concessão tanto de 

produtos, como de serviços. Para Fuck e Vilha (2011) a inovação tecnológica, é 

tida atualmente como essencial nas estratégias de diferenciação, 

competitividade e crescimento em um número cada vez maior de negócios. Isto 

é, os avanços tecnológicos permitem que ocorra inovação.  

 Brandão e Bruno-Faria (2013) argumentam que os primeiros estudos 

sobre inovação procuravam esclarecer a relação entre inovação tecnológica e 

desenvolvimento econômico, focando no desenvolvimento de produtos e 

processos aplicados ao setor privado.     

Um dos tipos de inovação é a Inovação de Produtos, modelo que foi 

apresentado por Cooper e tem como característica fundamental o entendimento 

da inovação tecnológica como processo centrado no desenvolvimento de novos 

produtos (NPD). Para Silva et al (2014) o desenvolvimento de inovações segue 
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basicamente um conjunto de estágios e decisões, que vão desde a formatação 

da ideia até o desenvolvimento completo de uma oportunidade, na perspectiva 

de um problema de negócio para a organização. Isto é, são modelos 

estruturados e com estágios bem definidos. Para Silva et al (2014) a constituição 

desse processo demanda flexibilidade na formatação das etapas conforme o 

contexto do projeto ou da organização, mas converge no fato de que perfaz uma 

contínua redução de incertezas de diversas naturezas: técnicas, de mercado, 

organizacionais e de recursos. 

Um outro tipo de inovação é a Perspectiva Multiprojeto, modelo baseado 

em Clark e Wheelwright; esse modelo apresenta graficamente a ideia de um 

funil, caracterizado pela seletividade dos projetos de P&D. Para Silva et al (2014) 

a lógica de um funil é eficaz em demonstrar que o processo de desenvolvimento 

de inovações ocorre em ambientes de recursos escassos nos quais 

normalmente há mais ideias nas fases iniciais do que a organização pode ou 

deva levar a estágios mais avançados.    

 Outro modelo de inovação foi proposto por Hansen e Birkinshaw, que é 

Cadeia de Valor da Inovação, que ocorre em três etapas: geração de ideias, 

conversão das ideias e por fim, difusão dos produtos no mercado e/ou difusão 

das práticas desenvolvidas por toda a organização. Para Silva et al (2014) a 

noção de que um processo de desenvolvimento de inovações excede o 

desenvolvimento de novos produtos, muito embora este seja de vital importância. 

 Outro tipo de inovação foi apresentado por Levy, Inovação e Elementos 

Organizacionais, que é uma proposta voltada para a alta tecnologia. Para Levy 

quando as empresas se tornam maduras no mercado, cresce a necessidade de 

organizar em uma estrutura formal o desenvolvimento de produtos. 

 Partindo desses modelos de inovação propostos pelos autores 

supracitados, a proposta para utilizar o processo de inovação em hospital 

público, é o modelo proposto por Levy, onde se pode inovar a partir de elementos 

organizacionais, dada a natureza dos serviços prestados pela instituição 

hospitalar. 
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2.3.2 Conceitos Estratégicos 

 

 De acordo com o Dicionário Eletrônico Michaelis um dos significados para 

a palavra estratégia é o de utilizar planejadamente os recursos de que se dispõe 

ou de explorar de maneira vantajosa a situação ou as condições favoráveis de 

que por venturas e desfrute, de modo a atingir determinados objetivos. 

 Para Neto (2010) estratégia é algo relativamente complexo e 

importantíssimo para as organizações, pois, é através de sua utilização de forma 

inteligente que se alcança os objetivos e as metas organizacionais. Analisando-se 

conceitos de diversos autores, a literatura mostra inúmeras definições, abordando 

diferentes aspectos. 

 Isto é, a estratégia deve ser utilizada como uma ferramenta que permita 

atingir os objetivos a que se quer chegar, posto que as estratégias determinam 

quais as necessidades que podem ser sanadas através do planejamento 

estratégico.  

 

 

2.4 Fundamentos Conceituais da Teoria U 

 

Tendo como precursor Otto Scharmer, a Teoria U possui em sua essência 

a frase “aprender com o futuro à medida que ele emerge”, frase a qual nomeou 

como Presencing (combinação das palavras presence e sensing ou presença e 

sentir); explicar a Teoria U consiste em apresentar os pontos que a constituem 

e o que cada elemento significa para a inovação e construção da metodologia 

de crescimento na organização.  

Scharmer (2009) explica que a Teoria U é uma nova lente para olhar a 

liderança e a gestão, e também um tipo de metodologia. Como lente, observa a 

liderança e as habilidades sociais de um ponto de vista profundo, que não só 

leva em conta o que fazem os líderes e como o fazem, mas que enfoca algo que 

não tinha sido contemplado pelos teóricos: o lugar onde atuam.  

 Scharmer (2009) diz que dentre os diversos modos de abordar uma 

mudança, o mais comum e visível é reagir às crises ou compreender as 

necessidades de mudança. A figura 4 mostra o passo a passo do que acontece 
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quando se utiliza a Teoria U para jornada rumo à liderança, no sentido de 

iluminar o ponto cego.  

 

Figura 11: Jornada da Teoria U 

Fonte: Adaptado de Scharmer (2009) 
 

  
Para Silva (2015) a Teoria U consolida-se com a compreensão de duas 

dimensões: a percepção e a reação que definem o eixo horizontal, quando se 

trabalha a conexão e o sentir em direção ao fazer e realizar. O eixo vertical indica 

os diferentes níveis de mudança, a partir da reposta mais superficial do reagir 

caminhando para o regenerar. Assim, percebe-se a distinção entre percepção e 

reação, segundo Scharmer (2009). O Quadro 5 expõe as ações e os 

detalhamentos das etapas que compõem a Teoria U. 
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Quadro 9: Etapas da Teoria U 

Ação Detalhamento 
1 Suspender 1.1 Ligar-se ao que está à sua volta; parar por um momento e 

observar, observar, observar; ouvir o que a vida lhe chama para 
fazer. 

2 Redirecionar 2.1. Comparecer aos lugares com a mente aberta; estar 
disposto a ver com novos olhos e suspender modelos habituais 
antigos para agir no presente. 

3 Deixar Ir  
 

3.1 Conectar-se com o seu coração; desapegar, deixar ir antigos 
hábitos, para conectar-se empaticamente com os outros e com 
o novo que está surgindo. 

4 Estar presente 4.1 Conectar-se com a força mais profunda do seu "Eu" e sua 
vontade; ver nossa fonte profunda, o futuro que depende de 
cada um de nós para se concretizar. 

5 Cristalizar 5.1 Acessar o poder da intenção e deixar vir; esse é o momento 
de prever o futuro que tenta emergir, de deixar vir o novo. 

6 Fazer o protótipo 6.1Integrar cabeça, coração e mãos; não apenas ver algo novo 
e/ou concordar; se comprometer com o futuro que quer emergir, 
a partir do todo emergente. 

7 Incorporar/Desempenhar 7.1Tocar o grande violino; aprender a realizar a corporificarão 
do novo no contexto dos ecossistemas de desenvolvimentos 
maiores. 

Fonte: Adaptado de Scharmer (2009) 
 

O Quadro 6 expõe os instrumentos e o detalhamento das bases centrais 

que norteiam a Teoria U. Conforme se pode observar a teoria personifica-se 

através de etapas que se complementam e que conceituam o modelo basilar da 

Teoria U. trazendo ao líder ou gestor uma visão ampla do processo de 

caracterização de um ponto de vista aprofundado. 

 

Quadro 10: Características Centrais da Teoria U 

Instrumento Detalhamento 
1. Cabeça aberta 1.1 Capacidade de suspender julgamentos e questionamentos, dever-

se ver com novos olhos a realidade livres das amarras dos modelos 
mentais. Busca-se a inteligência intelectual. 

2. Coração aberto 2.1. Capacidade de redirecionar sua atenção para a percepção do 
sentimento (ver com o coração), visualizando dessa forma o todo 
através de outras fontes informacionais no campo emocional. 

3. Vontade aberta  
 

3.1 Capacidade de deixar ir, de livrar-se dos modelos mentais que lhe 
atrasam e sintonizar-se com o futuro que almejas através da inteligência 
espiritual. 

Fonte: Adaptado de Romani (2016) e Scharmer (2010) 
 

Registre-se que Teoria U destaca a liderança não apenas do ponto de 

vista de comandar, porém de como o líder percebe o lugar onde desenvolve sua 

liderança. De acordo com Leão (2014) apud Nascimento et al (2016) a Teoria U 

busca um modelo de gerenciamento voltado para as mudanças, objetivando a 

liderança diante do processo de Inovação por meio do Conhecimento Social. 
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Tinti (2014) complementa esse entendimento ao conceituar a Teoria U como o 

conglomerado de teorias, ferramentas e práticas que auxiliam os líderes 

empreendedores, organizações e comunidades a confrontarem os problemas da 

atualidade não somente com ideias abstratas, mas essencialmente por ações 

inovadoras e conscientes, mediante o aprendizado e mudanças da sociedade. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para Prodanov e Freitas (2015) a Pesquisa Científica visa a conhecer 

cientificamente um ou mais aspectos de determinado assunto; deve ser 

sistemática, metódica e crítica, para contribuir para o avanço do conhecimento 

humano; é um exercício que permite despertar o espírito de investigação. Assim, 

a pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses 

locais. 

Nesse sentido, a pesquisa aplicada busca resposta e resolução para 

determinados os problemas. Em relação à pesquisa aplicada, a literatura permite 

afirmar que a revisão teórica serve para gerar conhecimentos para a aplicação 

prática, no sentido de solucionar problemas específicos. Para tanto, esta 

pesquisa buscou esclarecer no referencial teórico, a partir de estudos já 

realizados sobre o tema em epígrafe, que é a implantação e a gestão de sistema 

de informação em uma unidade hospitalar, em face da Teoria U.  

Inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica a respeito do tema 

estudado, com o intuito de fornecer ao leitor dados já produzidos por vários 

autores, em relação ao assunto em questão. A pesquisa se baseou em 

levantamento teórico das principais referências literárias a respeito do assunto 

em voga.  

A abordagem foi quantitativa, e também qualitativa, visto que foram 

produzidos dados estatísticos relacionados ao levantamento da pesquisa. Assim 

como foram feitas análises das respostas dadas pelos respondentes, com base 

nos dados da pesquisa, e à luz da teoria constante no desenvolvimento teórico 

do trabalho.   

Segundo Paschoarelli et al (2015) a abordagem quantitativa busca uma 

precisão dos resultados, a fim de evitar equívocos na análise e interpretação dos 

dados, gerando maior segurança em relação às inferências obtidas. Para Martins 

(2013) a pesquisa quantitativa atua em níveis de realidade onde existe a 

necessidade de extrair e evidenciar indicadores e tendências a partir de grande 

quantidade de dados. A investigação desenhada na abordagem quantitativa 

trabalha a partir de dados e das evidências coletadas. 
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Vale destacar que esta pesquisa está classificada, também, como 

qualitativa, pois foram feitas análises dos dados à luz da teoria levantada na 

pesquisa bibliográfica. Sobre pesquisa qualitativa Santos et al (2015) diz que a 

pesquisa qualitativa é amplamente narrativa, e firma-se, fundamentalmente, em 

dados baseados na linguagem e no comportamento.    

Os dados foram filtrados, organizados e tabulados, após foram analisadas 

as respostas dadas à luz do referencial teórico, bem como de outras pesquisas 

correlatas. 

Os procedimentos adotados no levantamento de dados deste estudo 

foram a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. A pesquisa bibliográfica, 

conforme Lakatos e Marconi (2010) fornece dados relevantes do tema e 

representa uma fonte imprescindível de informações, evitando certos erros. 

Fundamenta-se a partir de conhecimento disponível em fontes bibliográficas.  

São vários os instrumentos que podem ser aplicados para a coleta de 

dados; para este estudo foi utilizado o formulário focal, instrumento que permite 

postular dados que possam ser usados como ferramenta para produção dos 

resultados da pesquisa.  

Esta pesquisa utilizou, também, como instrumento de coleta de dados a 

entrevista, posto que foram realizadas entrevistas informais entre os 

respondentes dos formulários focais. Para Zanella (2012), em entrevista a Pátaro 

e Mezzomo (2012), toda entrevista é um processo de interlocução, é uma 

dialogia entre o pesquisador e seu outro pesquisado que age e reage de forma 

ativa no processo da realização da entrevista. 

Conforme Richardson (2011 p. 207) a entrevista permite o 

desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas, sendo considerada 

uma técnica importante. Tem como objetivo obter informações do entrevistado a 

respeito de um determinado assunto ou problema, para coleta de dados ou para 

tratamento de um problema, cujas vantagens: o entrevistador tem maior 

flexibilidade nas perguntas, para garantir que está sendo compreendido; 

obtenção de dados não encontrados em fontes documentais e alcance de 

informações mais precisas. De acordo com Zanella (2012), entende-se que na 

entrevista há uma imbricação mútua entre a pergunta, o método e o referencial 

teórico epistemológico. 
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3.1 Classificação da Pesquisa 

 

Usualmente, a classificação das pesquisas científicas se faz mediante 

alguns critérios, como quanto aos objetivos, natureza, abordagem e 

procedimentos técnicos utilizados para formulação do estudo. Quanto aos 

aspectos esta pesquisa está classificada como pesquisa aplicada, objetivando 

empregar os conhecimentos adquiridos para aplicação prática, voltados para a 

resolução de problemas concretos vividos no ambiente onde será realizada a 

pesquisa. 

Outro aspecto que abordado no decorrer da presente pesquisa descreve 

o objetivo do estudo, que pode ser classificado como descritivo, pois observa, 

registra, analisa e ordena dados; procura, ainda, descobrir a frequência com que 

um fato ocorre, sua natureza, suas características, causas, relações com outros 

fatos. 

Quanto aos procedimentos foi também uma pesquisa bibliográfica, visto 

que foram analisados os dados da pesquisa; dados, esses, usados para produzir 

relatório concernentes aos dados constantes da pesquisa. Com a consulta a 

material já publicado, o pesquisador buscou se familiarizar com tema abordado.  

 O tipo de pesquisa a ser utilizado foi o estudo de caso, onde Lima (2012) 

afirma que o estudo de caso é uma investigação empírica que permite o estudo 

de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos.  

Assim, esta pesquisa foi realizada como estudo de caso, com abordagem 

quantitativa, haja vista que foram utilizados recursos e técnicas estatísticas, para 

traduzir em números as informações coletadas, além de classificá-las e analisá-

las. 

 

 

3.2 Amostragem e População da Pesquisa 

 
Lakatos e Marconi (2010) definem amostra como uma parcela ou 

subconjunto, convenientemente selecionado dentre a população estudada 
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(universo). Para a coleta das informações foi aplicado Formulário de Consulta 

aos respondentes, um grupo constituído por 50 respondentes, sendo dez 

gestores, dez agentes administrativos, dez fornecedores, vinte atendentes do 

público.   

Este critério de indicação para participar da pesquisa decorreu do fato de 

que os respondentes fornecem materiais de uso diário ao hospital; ou por serem 

os servidores responsáveis pela gerência, assim como pelo desempenho do 

trabalho de atendimento no hospital público onde ocorreu a pesquisa.  A 

expectativa foi alcançar, não apenas, a quantidade de dados e informações em 

curto espaço de tempo, assim como obter, ainda, menor custo com a tarefa 

investigativa.  

 

 

3.3 Procedimentos e Instrumento para Coleta de Dados 

 
Para a coleta das informações o instrumento utilizado foi o formulário 

focal, que de acordo com Oliveira et al (2016) o formulário é um dos instrumentos 

essenciais para a investigação social, cujo sistema de coleta de dados consiste 

em obter informações diretamente do entrevistado. A pesquisa utilizou o 

formulário de consulta ao respondente. Para Lakatos (2010) a técnica de coleta 

dos dados é a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos 

elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos 

dados· previstos. Dos resultados colhidos durante a pesquisa, foi construído o 

relatório da pesquisa, com a finalidade de alcançar e responder aos objetivos 

propostos na pesquisa. Conforme citado anteriormente, a entrevista foi utilizada 

como fonte de coleta de dados nesta pesquisa. 

Para a aplicação do formulário focal foi utilizada a Escala Likert, que é 

uma escala de atitude, na qual o respondente indica seu grau de concordância 

ou discordância em relação a determinado objeto. A Escala Likert é constituída 

por questões que o respondente além de concordar ou não, apresenta o grau de 

intensidade de resposta. 
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3.4 Análise de Dados 

 
Os dados coletados oriundos da aplicação do questionário serão 

tabulados em planilha do Microsoft Office Excel, e posteriormente foram 

realizadas as análises estatísticas dos dados coletados. Os dados constantes na 

pesquisa foram compilados através do programa SPSS – Statistics1, que é um 

programa que oferece um amplo conjunto de recursos, incluindo análise ad hoc, 

teste de hipótese e relatórios, facilitando o gerenciamento de dados, a seleção e 

execução de análises e o compartilhamento de seus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - O SPSS Statistics oferece uma edição base com add-ons opcionais que expandem seus 
recursos de análise preditiva. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/marketplace/spss-
statistics. Acesso em: 05/07/2018. 

https://www.ibm.com/br-pt/marketplace/spss-statistics
https://www.ibm.com/br-pt/marketplace/spss-statistics
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4 ESTUDO DA INOVAÇÃO NAS PRÁTICAS GERENCIAIS DO SISTEMA 

INTEGRADO DE INFORMAÇÃO EM UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO 

HOSPITALAR COM BASE NA TEORIA U. 

 

 A apresentação dos resultados desta pesquisa se baseia nas práticas 

gerenciais adotadas pelo corpo administrativo de hospital público. Para 

abordarmos os resultados faz-se necessário caracterizar o espaço onde ocorreu 

a pesquisa. Isto posto, o cenário escolhido foi o Hospital e Pronto Socorro João 

Paulo II, localizado no município de Porto Velho, que atende pacientes de baixa, 

média e alta complexidade médicas.  

O referido hospital foi inaugurado em 1984, para atender aos funcionários 

da Eletronorte, encarregados da construção da usina hidrelétrica de Samuel. No 

ano de 1989, o Governo do Estado assumiu o controle da unidade hospitalar, 

depois de comprá-lo da Eletronorte, a partir daí todas as emergências passaram 

a ser atendidas naquele local; assim, dobrou o número de leitos, e outras 

especialidades foram instaladas e, de modo natural, abriram-se as portas para a 

realização de atendimento em saúde pública. 

O Hospital e Pronto Socorro João Paulo II foi criado, inicialmente, para 

prestar atendimento aos moradores do município de Porto Velho, porém pela 

necessidade, acesso, e disponibilidade de especialidades médicas, pacientes de 

outros municípios do estado de Rondônia buscam atendimento nesse hospital, 

assim como, pacientes de outros estados da federação, e até pacientes da 

Bolívia, país vizinho ao supracitado estado. 

 

 

4.1 Caracterização das Práticas Gerenciais na Unidade de Atendimento 

Hospitalar 

 
Os resultados encontrados no desenvolvimento da pesquisa estão 

inseridos nas variáveis nominais, englobando o cunho social da pesquisa, 

abrangendo a identificação dos indivíduos respondentes da pesquisa; forma 

ainda, divididas as afirmativas, as dimensões: estratégica, ambiental e inovativa, 

no sentido de atender aos objetivos propostos, que foram: estudar a inovação 
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nas práticas gerenciais do sistema integrado de informação em uma unidade de 

atendimento hospitalar com base na Teoria U, como objetivo geral; caracterizar 

as práticas gerenciais na unidade de atendimento hospitalar; efetuar a análise 

dos principais problemas enfrentados na gestão hospitalar, e por fim, propor 

medidas de inovação dos processos para a eficiência dos resultados no hospital 

pesquisado. 

Os dados da pesquisa mostram as seguintes variáveis: faixa etária; 

gênero; escolaridade; renda mensal estimada; tempo de trabalho e, número de 

moradores nas famílias dos respondentes. Segundo Richardson et al (2015) 

variável é um conceito e, como tal, é um substantivo que representa classes de 

objetos, como, por exemplo, sexo, escolaridade, renda mensal, faixa etária.  

 

 

4.1.1 Perfil Sociodemográfico Participantes da Pesquisa 

 

 Para podermos visualizar o universo dos participantes tornou-se 

necessário caracteriza-los, no sentido de estabelecer um parâmetro entre os 

indivíduos respondentes desta pesquisa. Assim, para delinear os resultados 

foram considerados fatores como: faixa etária; gênero; escolaridade; renda 

mensal estimada; tempo de trabalho e, número de moradores nas famílias dos 

respondentes. Ao final do processo de pesquisa 50 formulários focais foram 

aplicados, onde a percepção dos respondentes pode ser evidenciada. 

 

Tabela 1: Faixa Etária 

 Frequência Porcentagem 

Válido de 18 a 25 anos 7 14,0 

de 26 a 39 anos 30 60,0 

de 40 a 52 anos 9 18,0 

de 53 a 64 anos 4 8,0 

total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 
Os dados da pesquisa mostram que a faixa etária da maioria dos 

respondentes encontra-se entre 26 e 39 anos, com porcentagem correspondente 

a 70% dos pesquisados; entre 18 e 25 anos, 40 e 52 anos, 53 e 64 anos, a 

porcentagem dessas faixas etárias, atingem 10% dos respondentes, 
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respectivamente. Acima de 65 anos de idade não foi encontrado nenhum 

respondente participante da pesquisa. 

 

Gráfico 1: Faixa etária dos respondentes 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Tabela 2: Sexo do/a Consultado/a 

 Frequência Porcentagem 

Válido Masculino 29 58,0 

Feminino 21 42,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 
 Entre os respondentes pesquisados, conforme mostra a Tabela 02, 60% 

se declararam do sexo feminino, e 40% se declararam do sexo masculino. Em 

relação à feminização dos trabalhadores da saúde está descrita na pesquisa 

apresentada por Garcia et al (2013) que defendem essa tendência entre os 

profissionais da saúde; assim, o resultado desta pesquisa vai ao dessa 

tendência, posto que apresenta mais pessoas do sexo feminino. O Gráfico 02 

mostra o percentual encontrado nesta pesquisa. 
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Gráfico 2: Gênero dos respondentes 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 

 Quanto à escolaridade, conforme a Tabela 03, 60% dos respondentes 

declararam que têm o Ensino Médio Completo; 30% declararam que têm o 

Ensino Superior Completo; 10% declararam que possuem Pós-Graduação. Vale 

destacar que entre os respondentes todos são escolarizados, isto é, entre os 

pesquisados não foi encontrado nenhum analfabeto, assim como nenhum 

apenas com o Ensino Fundamental. 

Tabela 3: Grau de Escolaridade do/a Consultado/a 

 Frequência Porcentagem 

Válido Ensino médio completo 36 72,0 

Ensino superior 9 18,0 

Pós-graduação 5 10,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 

 Porém, houve dificuldade em encontrar dados que corroborassem com 

esta pesquisa, pois nos bancos de dados consultados pelo pesquisador, não 

constam informações que evidenciem sobre a escolaridade e a formação dos 

trabalhadores da saúde em hospitais públicos. Ficando, portanto, esta pesquisa 

apenas com os dados coletados com as respostas dadas pelos respondentes. O 

Gráfico 03 mostra a escolaridade dos respondentes desta pesquisa.   
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Gráfico 3: Grau de escolaridade dos respondentes 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

  

Tabela 4: Faixa de Renda Média Mensal da Família do/a Consultado/a 

 Frequência Porcentagem 

Válido Até 2 salários mínimos 20 40,0 

De 2 a 4 salários mínimos 12 24,0 

De 4 a 10 salários mínimos 18 36,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 
 Do total de respondentes da pesquisa, conforme a Tabela 04, 40% 

declararam que percebem até 02 (dois) salários mínimos; 40% declararam que 

percebem de 04 (quatro) a 10 (dez) salários mínimos; 10% declararam que 

percebem de 02 (dois) a 04 (quatro) salários mínimos. Nenhum respondente 

declarou que perceba de 10 (dez) a 20 (vinte) salários mínimos, assim como 

nenhum respondente declarou que perceba acima de 20 (vinte) salários 

mínimos. 

 Assim como no aspecto anterior, também houve dificuldade em encontrar 

dados que corroborassem esta pesquisa em relação a renda mensal percebida 

pelos respondentes. Ficando, portanto, esta pesquisa apenas com os dados 

coletados com as respostas dadas pelos respondentes. O Gráfico 04 mostra os 

dados mensais percebidos pelos respondentes desta pesquisa.  
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Gráfico 4: Faixa de Renda Média Mensal dos respondentes 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 

Tabela 5: Tempo em Trabalha no Ramo de Serviços Consultado 

 Frequência Porcentagem 

Válido 1 ano 5 10,0 

2 anos 5 10,0 

3 anos 15 30,0 

4 anos 5 10,0 

5 ou mais 20 40,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 
 Conforme os dados da Tabela 05, 40% dos respondentes trabalham há 

05 (cinco) anos ou mais na instituição pesquisada; 30% declararam que 

trabalham há 03 (três) anos; 10% há 01 (um) ano; 10% há 02 (dois) anos, e 10% 

há 04 (quatro) anos. Percebe-se, com os dados, que um índice considerável já 

trabalha na instituição há bastante tempo. 

 Assim como nas afirmativas anteriores sentimos dificuldade em encontrar 

pesquisas que evidenciem sobre o tempo de trabalho em instituições de saúde 

pública. O Gráfico 05 mostra os dados coletados na pesquisa.   
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Gráfico 5: Tempo de trabalho dos respondentes no ramo 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 

Tabela 6: Número de Pessoas que residem com o/a Consultado/a 

 Frequência Porcentagem 

Válido Moro sozinho 13 26,0 

Moro com uma a três pessoas 21 42,0 

Moro com quatro a sete pessoas 16 32,0 

Total 50 100,0 

Fonte: O Autor (2018) 

 
 De acordo com os dados coletados no formulário focal 50% dos 

respondentes moram com uma a três pessoas; 30% moram com quatro a sete 

pessoas; 20% dos respondentes moram sozinhos. Nenhum respondente mora 

com oito a dez pessoas; ou mora com mais de dez pessoas.  

 Assim como nas afirmativas anteriores foram encontradas dificuldades 

para encontrar pesquisas que pudessem, de alguma forma, ilustrar esta 

pesquisa. O Gráfico 06 mostra os dados coletados na pesquisa.   
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Gráfico 6: Número de pessoas que residem com os respondentes 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

 

4.1.2 Parâmetros Conceituais 

Para que objetivo específico, que foi o de caracterizar as práticas 

gerenciais na unidade de atendimento hospitalar fosse seja respondido, foram 

realizados levantamentos bibliográficos que serviram para compor as categorias, 

assim como dividi-las nas seguintes dimensões: estratégica e inovadora. Para 

Fargnoli et al. (2012) tudo é composto de variáveis sejam situacionais, 

circunstanciais, ambientais, tecnológicas, econômicas; enfim diferem de 

diferentes graus de variação. Romani (2016) afirma que as dimensões são 

resultado do processo de imersão teórica que resultam em uma plataforma de 

inferência. Isto é, os resultados encontrados foram comparados com o 

levantamento teórico constante nesta pesquisa. A figura mostra as dimensões. 

 

 

4.1.3 Dimensão Estratégica 

 A dimensão estratégica pode ser compreendida como a forma que uma 

instituição usa para competir no mercado ao qual se insere. Na verdade, não há 

uma convergência de entendimento de estudiosos para o que seja estratégia. 

Romani (2016) defende que a dimensão estratégica afere o grau de integração 
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entre a estratégia e a competência para inovar através de variáveis como: 

capacidade de correr riscos; os conhecimentos, habilidades e atitudes; assim 

como diferenciação e divulgação.  

 

Quadro 11: Dimensão Estratégica 

D
IM

E
N

S
Ã

O
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

A
 VARIÁVEL AFIRMATIVAS BASE TEORICA 

V 01 A Instituição lhe possibilita entender a 
importância da informação 

Rodrigues e 
Blattmann (2014) 

V 02 Considero-me comprometido/a e 
engajado para mudanças institucionais. 

Chiavenato (2014) 

V 03 A instituição percebe os fatores externos 
que influenciam a dinâmica empresarial. 

Santiago (2016) 

V 04 A instituição disponibiliza acesso à 
ferramentas tecnológicas: internet, e-
mail, plataforma. 

Rodrigues e 
Blattmann (2014) 

V 05 São utilizadas práticas de diálogos e 
discussões para a troca de experiências. 

Saes (2012) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 

 Ao abordar a dimensão estratégica o objetivo específico que versa sobre 

a caracterização das práticas gerenciais no atendimento hospitalar está 

contemplado na pesquisa, visto que as afirmativas possibilitam compreender a 

forma como ocorrem as práticas gerenciais naquela unidade hospitalar 

pesquisada. 

 De acordo com os dados constantes na Tabela 07: 40% dos respondentes 

afirmam que concordam parcialmente com a afirmativa de que a instituição lhes 

possibilita entender a importância da informação. 20% discordam totalmente; 

20% discordam parcialmente; 10% são indiferentes, e, 10% concordam 

totalmente.   

 

Tabela 7: A Instituição lhe possibilita entender a importância da informação 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 12 24,0 

Discordo parcialmente 8 16,0 

Indiferente 4 8,0 

Concordo parcialmente 20 40,0 

Concordo totalmente 6 12,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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Para Rodrigues e Blattmann (2014) o ambiente organizacional abrange 

todas as atividades organizacionais, investimentos em tecnologia e distribuição 

física; e engloba, ainda, o ambiente externo. 

O Gráfico 7 mostra os resultados da afirmativa sobre a importância da 

formação. 

 

Gráfico 7: A Instituição lhe possibilita entender a importância da informação 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 
Os dados constantes da Tabela 08 demonstram o comprometimento e o 

engajamento dos respondentes com as mudanças institucionais, onde, 50% 

afirmam que concordam totalmente com as mudanças promovidas pela 

instituição; 40% concordam parcialmente; 10% discorda totalmente; as 

alternativas discordo parcialmente e indiferente não apresentaram nenhum 

percentual. 

 

Tabela 8: Considero-me comprometido/a e engajado para mudanças 
institucionais 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 7 14,0 

Discordo parcialmente 23 46,0 

Concordo totalmente 20 40,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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TOTALMENTE

Frequência 12 8 4 20 6

Porcentagem 24,0 16,0 8,0 40,0 12,0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Frequência Porcentagem



 

 58 

 

 

 

Segundo Chiavenato (2014) administrar significa lidar com a tecnologia a 

fim de extrair dela a máxima eficiência possível. O Gráfico 08 mostra o 

comprometimento e o engajamento dos respondentes para as mudanças 

institucionais. 

 

Gráfico 8: Considero-me comprometido/a e engajado para mudanças 
institucionais 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 

 
De acordo com os dados apresentados na tabela 09, onde buscou-se 

saber se a instituição percebe os fatores externos que influenciam a dinâmica 

empresarial, 40% afirmaram que são indiferentes; 40% responderam que 

concordam parcialmente; 10% discordam totalmente; 10% discordam 

parcialmente; a alternativa concordo totalmente não apresentou nenhum 

percentual. 
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Tabela 9: A instituição percebe os fatores externos que influenciam a dinâmica 
empresarial 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 3 6,0 

Discordo parcialmente 7 14,0 

Indiferente 23 46,0 

Concordo parcialmente 17 34,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 
Sobre esse aspecto Santiago (2016) diz que a administração une o gestor 

e o gerente na elaboração das táticas que compõe o Plano de Ação. Na gestão 

predomina uma administração com enfoque externo e, no gerenciamento, o foco 

da excelência é o cenário interno da organização. Isto é, predomina uma 

interrelação entre os aspectos internos e externos. O Gráfico 09 mostra se a 

instituição percebe os fatores externos que influenciam a dinâmica empresarial. 

 

Gráfico 9: A instituição percebe os fatores externos que influenciam a dinâmica 
empresarial 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 
 

Sobre a afirmativa que questionou se a instituição disponibiliza acesso à 

ferramenta tecnológica: internet, e-mail, a Tabela 10 mostra: 40% concordam 

parcialmente; 40% concordam totalmente; 10% discordam totalmente; 10% 

discordam parcialmente; a alternativa indiferente não apresentou nenhum 

percentual. 
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Tabela 10: A instituição disponibiliza acesso à ferramenta tecnológica: internet, 
e-mail 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 7 14,0 

Discordo parcialmente 9 18,0 

Concordo parcialmente 15 30,0 

Concordo totalmente 19 38,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 Januzzi et al (2014) aduz que para as empresas, que almejam a 

competitividade no mercado em que atuam, a informação é um insumo deveras 

importante na condução de seus negócios. Isto é, uma instituição que prima pela 

inovação investe em tecnologia, para que consiga agregar informações precisas, 

sobre o serviço que disponibiliza para sua clientela. 

 O Gráfico 10 mostra se a instituição disponibiliza acesso à ferramenta 

tecnológica: internet, e-mail. 

 

Gráfico 10: A instituição disponibiliza acesso à ferramenta tecnológica: internet, 
e-mail 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 
 De acordo com os dados constantes na Tabela 11 onde a afirmativa versa 

sobre a utilização de práticas de diálogos e discussões para a troca de 

experiências 50% concordam totalmente; 20% discordam totalmente; 10% 

discordam parcialmente; 10% são indiferentes; 10% concordam totalmente. 
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Tabela 11: São utilizadas práticas de diálogos e discussões para a troca de 
experiências 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 9 18,0 

Discordo parcialmente 4 8,0 

Indiferente 7 14,0 

Concordo parcialmente 23 46,0 

Concordo totalmente 7 14,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 

Nesse sentido, Saes (2012) diz que para administrar um negócio, é 

preciso pensar sempre com uma visão mais ampla e abrangente. A existência 

de uma entidade que precisa ser administrada envolve pessoas e recursos que 

possuem um relacionamento em um determinado meio que os envolve, sendo 

orientados por objetivos comuns a serem atingidos. Isto é, as instituições 

precisam valorizar aqueles que compõem seu quadro de colaboradores. O 

Gráfico 11 mostra se são utilizadas práticas de diálogos e discussões para a 

troca de experiências. 

 
 

Gráfico 11: São utilizadas práticas de diálogos e discussões para a troca de 
experiências 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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 A utilização do Gráfico Radar esclarece os dados encontrados na 

Dimensão Estratégica da pesquisa permite a leitura dos contrapontos levantados 

na pesquisa, em relação à concordância, à discordância, bem como à indiferença 

dos respondentes em relação à pesquisa. 

   

Gráfico Radar 12: Mensuração da Dimensão Estratégica 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 

4.1.4 Dimensão Inovadora 

 
 A dimensão inovadora diz respeito ao modo como as instituições 

compreendem a cultura de inovação, onde os processos organizacionais são 

adaptados, de forma a tornar o ambiente competitivo, adequando-se às 

mudanças que ocorrem cotidianamente no mundo. 
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Quadro 12: Dimensão Inovadora 
D

IM
E

N
S

Ã
O

 

IN
O

V
A

D
O

R
A

 
VARIÁVEL AFIRMATIVAS BASE TEORICA 

V 06 
A instituição compartilha e aplica o 
conhecimento das lições aprendidas. 

Chiavenato (2014) 

V 07 
Busco aprendizado que possa contribuir 
para a instituição no futuro. 

Pitassi (2012) 

V 08 Sei o que é inovação. Pires et al (2016) 

V 09 
Corporação focaliza mudança, visando a 
inovação no meio em que vive. 

Janiunaite e Petraite 
(2010) 

V 10 
A Inovação exerce papel determinante para 
a empresa adequar-se ao mercado. 

Bessant e Tidd 
(2015) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 

Para ilustrar esta pesquisa foram considerados os parâmetros inovadores 

buscados pela instituição pesquisada, no sentido de compreender o atendimento 

ao qual se propôs. Os dados foram compilados, portanto, com base nas 

afirmativas constantes no formulário focal aplicado durante o desenvolvimento 

da pesquisa. Vale ressaltar, que as afirmativas foram baseadas, também, em 

estudos apresentados por teóricos constantes na Tabela 14. 

Ao abordar a dimensão inovadora foi possível detectar os possíveis 

problemas vividos pela unidade hospitalar pesquisada; assim está contemplado 

na pesquisa, o objetivo que propôs analisar os problemas relacionados à 

inovação.  

De acordo com os dados constantes na Tabela 12, em que a afirmativa 

versa sobre se a instituição compartilha e aplica o conhecimento das lições 

aprendidas: 40 % discordam totalmente; 40% concordam parcialmente; 10% são 

indiferentes; 10% concordam totalmente. 

 

Tabela 12: A instituição compartilha e aplica o conhecimento das lições 
aprendidas. 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 17 34,0 

Indiferente 8 16,0 

Concordo parcialmente 18 36,0 

Concordo totalmente 7 14,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 

A alternativa discordo parcialmente não foi apresentou nenhum 

percentual. Nesse sentido, Chiavenato (2014) diz que administrar significa 
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sobretudo lidar com as demandas do ambiente, e obter o máximo de eficácia da 

empresa. O Gráfico 12 mostra se a instituição compartilha e aplica o 

conhecimento das lições aprendidas. 

 

Gráfico 13: A instituição compartilha e aplica o conhecimento das lições 
aprendidas 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

 De acordo com os dados constantes na Tabela 13: 70% concordam 

totalmente; 10% discordam totalmente; 10% são indiferentes; 10% concordam 

parcialmente; a alternativa discordo parcialmente não apresentou nenhum 

percentual. 

 

Tabela 13: Busco aprendizado que possa contribuir para a instituição no futuro 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 7 14,0 

Indiferente 7 14,0 

Concordo parcialmente 7 14,0 

Concordo totalmente 29 58,0 

Total 50 100,0 

Fonte: O Autor (2018) 
 
 

 Sobre essa afirmativa Pitassi (2012) as organizações precisam 

concentrar-se em suas competências básicas, onde as pessoas criativas e sem 

medo de errar possam perceber as oportunidades existentes. O Gráfico 12 

mostra se o respondente busca aprendizado que possa contribuir para a 

instituição no futuro. 
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Gráfico 14: Busco aprendizado que possa contribuir para a instituição no futuro 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 

De acordo com os dados constantes na Tabela 15, onde foi questionado 

sobre o conhecimento do que seja inovação: 50% concordam totalmente; 30% 

concordam parcialmente; 10% discordam totalmente; 10% são indiferentes; a 

afirmativa discordo parcialmente não apresentou nenhuma porcentagem. 

 

Tabela 14: Sei o que é inovação. 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 7 14,0 

Indiferente 7 14,0 

Concordo parcialmente 16 32,0 

Concordo totalmente 20 40,0 

Total 50 100,0 

Fonte: O Autor (2018) 
 

 Para Pires et al (2016) a inovação promove a otimização dos recursos, 

bem como melhora o desempenho organizacional, gerando melhoria nos 

serviços prestados ao cidadão, compatíveis com os seus anseios. O Gráfico 15 

mostra se os respondentes sabem o que é inovação. 
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Gráfico 15: Sei o que é inovação 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 

 De acordo com a Tabela 16, onde buscou-se saber se a corporação 

focaliza mudança, visando a inovação no meio em que vive, a porcentagem 

alcançada foram: 50% concordam parcialmente; 20% discordam totalmente; 

20% concordam totalmente; 10% discorda parcialmente; a afirmativa indiferente 

não apresentou nenhuma porcentagem. 

  

Tabela 15: Corporação focaliza mudança, visando a inovação no meio em que 
vive 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 12 24,0 

Discordo parcialmente 7 14,0 

Concordo parcialmente 20 40,0 

Concordo totalmente 11 22,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 

Para Janiunaite e Petraite (2010), a cultura de inovação relaciona-se com 

gestão do conhecimento e é um determinante da inovação, bem como do 

desempenho efetivo de uma organização. O Gráfico 16 mostra se a corporação 

focaliza mudança, visando a inovação no meio em que vive. 
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Gráfico 16: Corporação focaliza mudança, visando a inovação no meio em que 
vive. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 

Os dados constantes da Tabela 17, onde buscou-se saber sobre inovação 

exerce papel determinante para a empresa adequar-se ao mercado. Essa 

afirmativa alcançou as seguintes porcentagens: 40% concordam totalmente; 

20% discordam totalmente; 20% concordam parcialmente; 10% discordam 

parcialmente; 10% são indiferentes. 

 

Tabela 16: A Inovação exerce papel determinante para a empresa adequar-se 
ao mercado 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 8 16,0 

Discordo parcialmente 7 14,0 

Indiferente 7 14,0 

Concordo parcialmente 8 16,0 

Concordo totalmente 20 40,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 

Sobre este aspecto Bessant e Tidd (2015) afirmam que entender a 

inovação enquanto processo é esclarecer que o conhecimento originado molda 

a forma como a mesma é experimentada e gerenciada. O Gráfico 17 mostra se 

a inovação exerce papel determinante para a empresa adequar-se ao mercado. 
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Gráfico 17: A Inovação exerce papel determinante para a empresa adequar-se 
ao mercado 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
  

O Gráfico Radar da Dimensão Inovadora apresenta o grau de 

concordância, discordância e indiferença entre os aspectos tidos como 

inovadores.    

  

Gráfico Radar 18: Mensuração da Dimensão Inovadora 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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4.1.5 Dimensão Gerencial 

 
  

Chiavenato (2014) diz que administrar significa sobretudo lidar com as 

demandas do ambiente, e obter o máximo de eficácia da empresa, assim como 

afirma, ainda, que se deve extrair da tecnologia a máxima eficiência possível. 

Pois é, através da tecnologia que as organizações buscam alcançar os fins 

desejados, trazendo para a organização os conceitos de inovação, na busca de 

adaptarem-se aos momentos, no sentido de transformar os insumos utilizados 

em produtos e/ou serviços capazes de suprir as necessidades de determinados 

setores. 

Desta feita, a dimensão gerencial alcança as instituições, de modo a 

permitirem que o desempenho dessas instituições, sejam avaliados a partir das 

decisões tomadas em relação às dimensões estratégica e inovadora abordadas 

nesta pesquisa.  

 

Quadro 13: Dimensão Gerencial 

D
IM

E
N

S
Ã

O
 G

E
R

E
N

C
IA

L
 VARIÁVEL AFIRMATIVAS BASE TEORICA 

V 11 
Movido/a pela instituição a buscar 
conhecimentos para sua finalidade. 

Bessant e Tidd 
(2015) 

V 12 
Busco compreender como funciona a 
instituição como um todo. 

Bessant e Tidd 
(2015) 

V 13 
Incluído/a em um ambiente que transfere 
conhecimentos entre membros. 

Fuck e Vilha (2011) 

V 14 
Participo de curso de extensão presencial a 
fim de conhecimento. 

Bessant e Tidd, 
(2015) 

V 15 
Acesso informações atualizadas, relevantes 
de atividades institucionais. 

Araújo et al. (2015) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 
 De acordo com a afirmativa que buscou saber se o respondente é movido 

pela instituição a buscar conhecimentos para sua finalidade as porcentagens 

alcançadas forma: 40% discorda totalmente; 20% concorda parcialmente; 20% 

concorda totalmente; 10% discorda parcialmente; 10% são indiferentes. 
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Tabela 17: Movido/a pela instituição a buscar conhecimentos para sua finalidade 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 20 40,0 

Discordo parcialmente 7 14,0 

Indiferente 7 14,0 

Concordo parcialmente 8 16,0 

Concordo totalmente 8 16,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Sobre essa afirmativa Bessant e Tidd, (2015) dizem que são 

procedimentos que envolvem sequências estabelecidas de ações para executar 

tarefas cultivadas em uma mistura de tecnologias, procedimentos ou estratégias 

formais, e convenções ou hábitos informais. Essas tarefas estão relacionadas às 

competências centrais de planejamento, gerenciamento e avaliação, onde as 

rotinas de comportamento devem estar integradas de modo a constituir a 

capacidade de gerenciamento dos processos de inovação. O Gráfico 18 mostra 

se o respondente é movido/a pela instituição a buscar conhecimentos para sua 

finalidade. 

 

Gráfico 19: Movido/a pela instituição a buscar conhecimentos para sua 
finalidade. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 
De acordo com os dados constantes na Tabela 19, onde se buscou 

compreender como funciona a instituição como um todo 50% concordam 
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totalmente; 20% discorda totalmente; 20% concorda parcialmente; 10% são 

indiferentes; a afirmativa discordo parcialmente não apresentou porcentagem. 

 

Tabela 18: Busco compreender como funciona a instituição como um todo 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 12 24,0 

Indiferente 4 8,0 

Concordo parcialmente 21 42,0 

Concordo totalmente 13 26,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 

Sobre esse aspecto Bessant e Tidd (2015) declaram que é imprescindível, 

do ponto de vista da gestão da inovação, não apenas construir rotinas, mas 

também reconhecer quando e como destruí-las, e permitir que novas sejam 

criadas; uma gestão eficaz da inovação é basicamente resultante da concepção 

e incremento de rotinas efetivas. O Gráfico 19 mostra se o respondente busca 

compreender como funciona a instituição como um todo. 

 
 

Gráfico 20: Busco compreender como funciona a instituição como um todo 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 
De acordo com os dados constantes na Tabela 20, onde buscou-se saber 

se o respondente se sente incluído em um ambiente que transfere 
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conhecimentos entre membros: 40% concordam parcialmente; 30% são 

indiferentes; 10% discordam totalmente; 10% discordam parcialmente; 10% 

concordam totalmente.     

 

Tabela 19: Incluído/a em um ambiente que transfere conhecimentos entre 
membros 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 4 8,0 

Discordo parcialmente 7 14,0 

Indiferente 7 14,0 

Concordo parcialmente 20 40,0 

Concordo totalmente 12 24,0 

Total 50 100,0 

Fonte: O Autor (2018) 
 
 

 Sobre esse aspecto Fuck e Vilha (2011) dizem que a inovação 

tecnológica, é tida atualmente como essencial nas estratégias de diferenciação, 

competitividade e crescimento em um número cada vez maior de negócios. Isto 

é, os avanços tecnológicos permitem que ocorra inovação, e que possam 

funcionar para transferir e compartilhar conhecimento. O Gráfico 20 mostra se o 

respondente está incluído/a em um ambiente que transfere conhecimentos entre 

membros. 

 

Gráfico 21: Incluído/a em um ambiente que transfere conhecimentos entre 
membros 

 
Fonte Dados da Pesquisa (2018) 
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De acordo com os dados constantes na tabela 21, onde a afirmativa 

buscou saber se o respondente participa de curso de extensão: 26% são 

indiferentes; 20% discordam totalmente; 20% concordam parcialmente; 20% 

concordam totalmente; 14% discordam parcialmente. 

 

Tabela 20: Participo de curso de extensão presencial a fim de conhecimento 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 10 20,0 

Discordo parcialmente 7 14,0 

Indiferente 13 26,0 

Concordo parcialmente 10 20,0 

Concordo totalmente 10 20,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

Sobre esse aspecto Bessant e Tidd (2015) defendem que entender a 

inovação enquanto processo é esclarecer que o conhecimento originado molda 

a forma como a mesma é experimentada e gerenciada. O Gráfico 21 mostra se 

o respondente participa de curso de extensão presencial a fim de conhecimento. 

 
 

Gráfico 22: Participo de curso de extensão presencial a fim de conhecimento 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 
De acordo com os dados constantes na Tabela 22, onde buscou-se saber 

se o respondente tinha acesso a informações atualizadas, relevantes de 
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atividades institucionais: 38% concordam totalmente; 20% concorda 

parcialmente; 14% discordam totalmente; 14% discordam parcialmente; 14% 

são indiferentes. 

 

Tabela 21: Acesso a informações atualizadas, relevantes de atividades 
institucionais 

 Frequência Porcentagem 

Válido Discordo totalmente 7 14,0 

Discordo parcialmente 7 14,0 

Indiferente 7 14,0 

Concordo parcialmente 10 20,0 

Concordo totalmente 19 38,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 

 Sobre esse aspecto Araújo et al. (2015) defendem que os conceitos sobre 

inovação têm sido inicialmente formulados para expressar as tentativas de 

países desenvolvidos em responder às demandas governamentais, que são 

capazes de integrar políticas de ciência e tecnologia com políticas econômicas. 

O Gráfico 22 mostra se o respondente tem acesso a informações atualizadas, 

relevantes de atividades institucionais. 

 

Gráfico 23: Acesso informações atualizadas, relevantes de atividades 
institucionais 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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 O Gráfico Radar da Dimensão Gerencial demonstra o grau de 

concordância, discordância e indiferença levantado nas assertivas apresentadas 

aos respondentes.  

 

Gráfico Radar 24: Mensuração da Dimensão Gerencial 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 
 

4.2 Análise dos Principais Problemas Enfrentados na Gestão Hospitalar 
 

 De acordo com a análise SWOT os aspectos positivos internos 

pertinentes ao ambiente hospitalar HPSJPII estão relacionados com o 

atendimento oferecido, posto que quase todas as especialidades médicas são 

disponibilizadas para a comunidade. Disponibiliza, ainda um corpo administrativo 

que conduz o atendimento da forma mais humana possível, no intuito de prestar 

um serviço que atenda à demanda tanto do hospital, quanto da comunidade. 

Os aspectos internos negativos da unidade hospitalar, de acordo com a 

análise SWOT, referem-se ao espaço onde funciona a referida unidade, pois por 

ter sido construída em uma área delimitada não permite que sejam realizadas as 

adequações necessárias para que o atendimento seja feito de forma mais 

otimizado. Ainda quanto aos aspectos negativos internos percebe-se que os 

atendimentos ali realizados não priorizam os munícipes portovelhenses, isto é, 

são atendidas todas as pessoas que chegam necessitando de atendimento 
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médico, não importando se são de outros estados, ou até mesmo outros países. 

Desse modo, há um “inchamento” da unidade hospitalar; além de que muitas 

vezes são atendidas pessoas fora dos padrões de urgência e emergência. 

Quanto aos aspectos positivos externos à organização hospitalar pode-se 

destacar o apoio recebido do governo estadual, através da Secretaria Estadual 

de Saúde (SESAU), que auxilia na administração das unidades de saúde do 

Estado; há ainda, a participação do Sistema Único de Saúde (SUS) nessa 

administração, posto que para todos os atendimentos realizados, o cliente 

precisa estar inscrito no SUS. Vale ressaltar, que a unidade hospitalar HPSJPII 

está interligada com outras unidades de saúde, como por exemplo Hospital de 

Base Dr. Ary Pinheiro, para onde são encaminhados os pacientes do HPSJPII; 

Hospital de Doenças Tropicais (CEMETRON), para onde são encaminhados 

pacientes acometidos de doenças tropicais; Banco de Sangue (FHEMERON); 

Laboratórios de Análises Clínicas e Patológicas. São influências externas que 

colaboram com o atendimento e administração da unidade hospitalar 

pesquisada.      

Quanto aos aspectos negativos externos pode-se destacar o aluguel de 

espaço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em unidades de saúde de 

atendimento particular, visto que quando não há vaga na UTI do HPSJPII, os 

pacientes são alocados para atendimento em unidades particulares, gerando, 

portanto, gastos que poderiam ser utilizados para a otimização do atendimento 

daquela unidade hospitalar, assim como a otimização no aspecto inovador da 

Unidade,  relacionados às questões de informação e conectividade.   
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Figura 12: Matriz SWOT 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

 

Assim, o desenvolvimento da pesquisa em uma unidade hospitalar do 

município de Porto Velho mostrou que ocorrem alguns problemas relacionados 

com a implantação de projetos referentes à inovação, conforme o exposto. Tais 

problemas ocorrem porque naquela unidade hospitalar são usados programas 

de informação e tecnologia gerais, isto é, não existe um programa específico que 

atenda a demanda da Unidade. Há, portanto, a necessidade de implantação de 

um programa de informação que possa atender essas necessidades, e isso 

torna-se premente, posto que as ações realizadas em unidade hospitalar diferem 

das ações realizadas por outros segmentos governamentais, sendo, necessário 

adequar-se à sua realidade de informação e conectividade. 

Vale ressaltar que a análise SWOT tem como uma de suas funções 

analisar o ambiente interno e externo, no sentido de formular estratégias. Para 

Souza et al (2013) a análise SWOT é uma ferramenta de grande importância 

para abordar situações estratégicas complexas, pois reduz a quantidade de 

informações para a tomada da melhor decisão. Assim, o objetivo específico que 

trata dos problemas enfrentados na gestão hospitalar do HPSJPII está 

contemplado na pesquisa, posto que estão demonstrados, a partir da análise 

descrita, todos os aspectos relacionados ao ambiente pesquisado, segundo a 

análise SWOT. 
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4.3 Proposta Medidas de Inovação dos Processos para a Eficiência dos 

Resultados no Hospital Pesquisado 

 
 Está claro que medidas de inovação precisam ser implementadas no 

HPSJPII, no sentido de melhorar o atendimento destinado ao público que busca 

os serviços ali oferecidos.  

  

Figura 13: Teoria U aplicada à pesquisa 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 

 A partir da utilização e aplicação da Teoria U, conforme demonstra a 

Figura 13, é possível, à Unidade de Saúde HPSJPII: 1) Observar o sistema 

organizacional percebendo os entraves; 2) Conectar-se a programas que 

ofereçam modelos capazes de sanar as necessidades daquela Unidade 

Hospitalar. 3) Deixar ir os modelos antigos; 4) Incorporar a construção de um 

protótipo que permita o aprimoramento do trabalho na Unidade, no sentido de 

compreender que a instituição necessita de empenho para a concretização do 

futuro; 5) Buscar modelos que estejam em conformidade com a realidade da 

instituição, oferecendo oportunidades de mudança;  6) Decretar as medidas que 

precisam ser eficientes e eficazes para o desenvolvimento do trabalho na 

Unidade, criando parâmetros como base para futuras aquisições; 7)  Atualizar o 

sistema promovendo o empenho e o comprometimento dos envolvidos, para 
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deixar vir novas realidades que permitam aos servidores, tornarem-se 

multiplicadores das ações inovadoras, que porventura, venham a ser 

implantadas na Unidade. 

 

Quadro 14: Etapas da Teoria U 

Ação Detalhamento 
1 Suspender 1.1 Observar, percebendo quais os entraves que impedem o 

bom funcionamento do sistema integrado. 
2 Redirecionar 2.1. Com a mente aberta; estar disposto a ver com novos 

olhos e suspender modelos habituais antigos para agir no 
presente. 

3 Deixar Ir  
 

3.1 Com o coração aberto; abrir mão do modelo de sistema 
habitual, dando lugar aos novos modelos. 

4 Estar presente 4.1 Compreender que a instituição necessita de empenho e 
que o futuro depende de cada um para se concretizar. 

5 Cristalizar 5.1 Buscar modelos de sistema integrado que estejam 
tecnologicamente avançados e adapta-los à realidade da 
instituição. 

6 Fazer o protótipo 6.1 Criar parâmetros que possam servir de embasamento 
para futuras aquisições, conforme o planejamento a longo 
prazo. 

7 Incorporar/Desempenhar 7.1 Atualizar o sistema em conformidade com as 
necessidades da instituição, incorporando aos servidores as 
ideias comprometimento e empenho. 

Fonte: Adaptado de Romani (2016) e Scharmer (2010) 

 

 Assim, há necessidade premente de investir na formação e conhecimento 

dos servidores que fazem o atendimento administrativo naquela Unidade de 

Saúde; há necessidade de adaptar o ambiente, para torna-lo mais aprazível ao 

trabalho e convívio dos servidores com os gestores e uns com os outros, no 

sentido de um compartilhar com o outro o conhecimento, assim como as 

experiências; há a necessidade de implantar processo inovador que atenda com 

mais celeridade e melhor desempenho os serviços ali oferecidos; há ainda, 

necessidade de organizar, de maneira eficiente e eficaz, o espaço onde ocorrem 

os atendimentos, no sentido de otimizá-los; investir na valorização do servidor; 

permitir que haja atualização, bem como o entrelaçamento das informações, 

entre os demais órgãos envolvidos com a saúde do município de Porto Velho, 

tanto nas esfera municipal, como na estadual e federal, pois estas esferas 

governativas estão entrelaçadas, pois fazem parte de um sistema que atende à 

saúde como um todo. No Quadro 15, estão evidenciadas as medidas que aquela 

Unidade Hospitalar pode tomar para melhorar seu desempenho. 
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Quadro 15: Possível utilização da Teoria U no HPSJPII  

Instrumento Detalhamento 
1. Mente aberta Deixar ir os modelos antigos, para que possa conectar-se com o novo, 

isto é, adquirindo modelos capazes de sanar suas necessidades;   

2. Coração aberto Incorporar a construção de um protótipo que permita o aprimoramento 
do trabalho na Unidade, onde sejam decretadas medidas que 
precisam ser eficientes e eficazes para o desenvolvimento do trabalho 
na Unidade. 

3. Vontade aberta  
 

Deixar vir novas realidades que permitam aos servidores, tornarem-se 
multiplicadores das ações inovadoras, que porventura, venham a ser 
implantadas na Unidade. 
 

Fonte: Adaptado de Romani (2016) e Scharmer (2010) 
 

 

Para Leão (2014) as organizações necessitam de uma estrutura, de uma 

ordenação, rotinas e eficiência para desenvolver suas atribuições. Os aspectos 

inovadores não devem ser negligenciados e devem ser vistos de uma maneira 

social mais ampla.  

Está, portanto, claro que medidas que tragam processos inovadores para 

a Unidade Hospitalar devem ser levadas em consideração tanto por gestores, 

administradores, assim como por servidores, e por todos os que façam parte do 

sistema de atendimento da Unidade Hospitalar HPSJPII.  
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5 CONCLUSÃO 
 
 

A inovação tornou-se uma realidade necessária no desempenho das 

instituições, posto que todos temos que nos adequar aos avanços tecnológicos, 

assim como à inovação vivida em todos os segmentos da sociedade. No espaço 

hospitalar, onde desenvolvemos esta pesquisa, a inovação se torna 

extremamente necessária, pois é um espaço, onde um grande número de 

pessoas, são levadas para receberem atendimento médico; sendo, portanto, 

importante desenvolver modelos inovadores que atendem à demanda vivida nos 

hospitais. 

Mediante a essas assertivas a pergunta para a qual se buscou resposta foi 

como se caracteriza a gestão do sistema integrado de informação hospitalar 

analisado em face da Teoria U? 

Para responder essa indagação o embasamento teórico em estudiosos do 

assunto foi fundamental, pois percebe-se que a Teoria U se insere nesse 

contesto hospitalar a partir do momento em que os gestores buscam implantar 

processos inovadores que consigam, de alguma forma, suprir as necessidades 

de inovação pertinentes àquele hospital.  

Assim, é possível perceber que a gestão daquela Unidade de Saúde tenta 

solucionar as necessidades que estão à sua volta, e que fazem parte do 

cotidiano da Unidade. Pode-se, ainda, afirmar que não são poucas as tentativas 

da gerência em ter um programa inovador, mas como explica a mesma Teoria 

U, após passada a observação desses programas implantados na Unidade, é 

preciso seguir para o segundo momento explicado pela Teoria que é 

redirecionar, no sentido de não insistir em modelos que não colaboram com a 

administração da Unidade. Após sentir que esses programas não davam certo, 

o melhor caminho é se desfazer dos mesmos, para que novos projetos sejam 

testados, e a partir daí implantar modelos que possam, de alguma forma, atender 

às necessidades da Unidade. 

Portanto, de acordo com a Teoria U, o HPSJPII precisa abrir-se para o 

novo, no sentido de encontrar um programa que de fato inove o atendimento 

prestado naquela Unidade, não apenas se atendo a conectividade, mas dando 



 

 82 

 

 

 

ênfase ao crescimento, também, daqueles que colaboram com a administração 

e desempenho das atividades prestadas na Unidade. 

Para que aconteça dessa forma o líder da Unidade poderá motivar sua 

equipe a trabalhar de forma coesa, onde o mesmo exerça sua liderança, no 

sentido de fazer com a instituição colha bons resultados e preste bons serviços 

à sociedade, haja vista que todo setor precisa ter um dirigente que saiba 

administrar os conflitos e que saiba agir na hora certa. Toda grande instituição, 

não em tamanho, mas em atendimento precisa ter um grande líder, e dessa 

pessoa conseguir tirar o melhor proveito, fazendo com que o exercício da 

liderança seja um aliado no desempenho da instituição. O proveito que se pode 

tirar de um líder é fazer com que o mesmo compreenda que pode exercitar esse 

dom, sem precisar subestimar a inteligência e o desempenho do outro. 

O hospital pode ser considerado um ambiente heterogêneo, haja vista a 

mistura dos muitos agentes envolvidos nesse ambiente. É também um ambiente 

instável, devido aos serviços que presta para a comunidade. Sua instabilidade 

consiste em não atender apenas um determinado segmento. 

Assim, todos os objetivos propostos nesta pesquisa foram comtemplados, 

mediante a tudo o que foi exposto, e ainda mediante aos resultados obtidos com 

a aplicação do formulário focal. Esperamos que nossa pesquisa não se restrinja 

apenas aos Anais Acadêmicos, mas que possa servir como alavanca, no sentido 

de criar em novos acadêmicos a necessidade de aprofundar este estudo, posto 

que ainda há muito a ser esclarecido.   
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APÊNDICE 
 
 
Esta pesquisa aborda sobre Gestão do Sistema Integrado para Informação 

Hospitalar em Face da Teoria U. Declaro estar ciente em relação aos objetivos 

desta consulta formulada pelo acadêmico Anderson Emanuel Freitas 

Cantanhede, do Curso de Administração da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, e que concordo espontaneamente em colaborar com o seu trabalho 

de pesquisa, ao responder abaixo, de forma inominada, a este Formulário com 

abordagem relacionada à pesquisa das referidas discentes. 

 
1 - Faixa etária do/a consultado/a 

a (     ) De 18 a 25 anos. 

b (     ) De 26 a 39 anos. 

c (     ) De 40 a 52 anos. 

d (     ) De 53 a 64 anos. 

e (     ) Acima de 65 anos. 

2 – Sexo do/a consultado/a 

a (     ) Masculino 

b (     ) Feminino 

3 - Grau de escolaridade do/a consultado/a 

a (     ) Não Alfabetizado 

b (     ) Ensino Fundamental Completo 

c (     ) Ensino Médio Completo 

d (     ) Ensino Superior Completo 

e (     ) Pós Graduação 

4 - Faixa de Renda média mensal da família do/a consultado/a 

a (     ) Até 2 salários mínimos (USD XXXX) 

b (     ) De 2 a 4 salários mínimos (USD XXXX) 

c (     ) De 4 a 10 salários mínimos (USD XXXX) 

d (     ) De 10 a 20 salários mínimos (USD XXXX) 

e (     ) Acima de 20 salários mínimos (USD XXXX) 

5 – Tempo em trabalha no ramo de serviços o/a consultado/a 

a (     ) 1 ano 

b (     ) 2 anos 

c (     ) 3 anos 

d (     ) 4 anos 

e (     ) 5 ou mais 

6- Número de pessoas que residem com o/a consultado/a 

a  (    )      Moro sozinho/a 

b  (    ) Moro com uma a três pessoas  

c  (    ) Moro com quatro a sete pessoas  

d  (    ) Moro com oito a dez pessoas 

e (     ) Moro com mais de dez pessoas  
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7.  Considerando: Concordo Totalmente (CT); Concordo Parcialmente (CP); 
Indiferente (I); Discordo Parcialmente (DP); Discordo Totalmente (DT), marque 
X na afirmativa adequada à sua percepção. OBS: Marque máximo de 3 
afirmativas na coluna vertical, e apenas uma assertiva na coluna horizontal. 

 

Afirmativas 
DT 
(1) 

DP 
(2) 

I 
(3) 

CP 
(4) 

CT 
(5) 

7. 1 A Instituição lhe possibilita entender a 
importância da informação. 

     

7.2 Considero-me comprometido/a e engajado 
para mudanças institucionais. 

     

7.3 A instituição percebe os fatores externos que 
influenciam a dinâmica empresarial. 

     

7.4 A instituição disponibiliza acesso à ferramenta 

tecnológica: internet, e-mail. 

     

7.5 São utilizadas práticas de diálogos e 
discussões para a troca de experiências. 

     

7.6 A instituição compartilha e aplica o 
conhecimento das lições aprendidas. 

     

7.7 Busco aprendizado que possa contribuir para a 
instituição no futuro. 

     

7.8 Sei o que é inovação.      

7.9 Corporação focaliza mudança, visando a 
inovação no meio em que vive. 

     

7.10 A Inovação exerce papel determinante para a 
empresa adequar-se ao mercado. 

     

7.11 Movido/a pela instituição a buscar 
conhecimentos para sua finalidade. 

     

7.12 Busco compreender como funciona a 
instituição como um todo. 

     

7.13 Incluído/a em um ambiente que transfere 
conhecimentos entre membros. 

     

7.14 Participo de curso de extensão presencial a 
fim de conhecimento. 

     

7.15 Acesso informações atualizadas, relevantes 
de atividades institucionais. 

     

 


