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RESUMO 

Perceções dos decisores hospitalares sobre o recurso à metodologia do Benchmarking 
como ferramenta de gestão 

Atualmente, o conceito de gestão hospitalar apresenta-se mais orientado para uma gestão de 
tipo empresarial. Este facto, tem-se traduzido, nos últimos anos, em inúmeros desafios à 
gestão das organizações, nomeadamente ao nível da qualidade, eficiência e controlo da 
despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Assim, a administração vem consagrando e 
consolidando o recurso a instrumentos inovadores de gestão, no sentido de otimização da 
produção hospitalar. Todavia, para que seja possível a implementação efetiva deste tipo de 
ferramentas de gestão, torna-se necessário capacitar os recursos humanos com um nível de 
conhecimento e de motivação suficientemente amplo. É neste contexto que destacamos o 
recurso ao benchmarking. Este recurso concentra um conjunto de indicadores que pretendem 
fornecer informação capaz de auxiliar a gestão na procura de melhorias contínuas, 
nomeadamente no que concerne à qualidade, eficiência e eficácia da atividade hospitalar.  

Desta forma, o recurso ao benchmarking por parte dos d hospitalares, tem como objetivo, 
nomeadamente, melhorar o acesso e qualidade, num contexto de melhoria simultânea do 
desempenho económico-financeiro. Neste seguimento, a presente investigação tem como 
objetivo principal estudar as perceções que os decisores hospitalares têm sobre o recurso à 
metodologia do Benchmarking como ferramenta de gestão. Com este intuito, o estudo procura 
caraterizar o nível de conhecimento dos decisores hospitalares sobre a ferramenta de gestão de 
benchmarking; e procura também caraterizar a perceção dos decisores hospitalares sobre o 
recurso à metodologia do benchmarking como ferramenta de gestão. Adicionalmente, procura 
também caraterizar a perceção dos decisores sobre o reconhecimento do nível de capacidade, 
que os indicadores económico-financeiros apresentam, para avaliarem o desempenho 
económico-financeiro de um hospital.  

Para tal, o estudo adota uma estratégia metodológica caraterizada por uma abordagem 
predominantemente positivista, com recurso ao inquérito por questionário.  

A amostra recolhida é constituída por 45 questionários aplicados em junho/julho de 2014 cuja 
análise permitiu conhecer o perfil dos decisores hospitalares utilizadores do benchmarking e a 
sua perceção sobre o recurso à metodologia do benchmarking como ferramenta de gestão. 

Assim conclui-se que, os decisores hospitalares apresentam uma perceção positiva sobre o 
benchmarking como ferramenta de gestão, bem como um elevado nível de conhecimentos 
sobre esta matéria. Estes fatores comprovam a existência de recursos humanos para a 
implementação e utilização eficaz e eficiente do benchmarking. Estes decisores acreditam que 
o benchmarking pode responder aos desafios atuais da gestão hospitalar apesar dos obstáculos 
ao sucesso da sua implementação. 

 

Palavras-chave: Benchmarking, ferramenta de gestão, gestão hospitalar, indicadores, 

decisores hospitalares 
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ABSTRACT 

Perceptions of hospital leadership concerning the resource to Benchmarking method as a 

management tool. 

Currently, a hospital leadership management concept, introduces itself more oriented as an 
enterprise management. This fact, as been shown in the last years on countless challenges for 
the hospital leaderships, mainly at quality, efficiency level but also on expenses control by the 
Health National Service (SNS). Therefore, the administration, has been establishing and 
becoming very solid on the finding of innovate management tools resources, aiming the 
hospitals improvement. However, to achieve this gold; the effective introduction of this 
several management tools it becomes essential to improve all the human resources with a 
certain high knowledge and labour motivation level. On this same context we intend to 
underline the use of benchmarking by hospitals. This resource brings together a whole of 
indicators that will supply information to support the hospital managements on the search of 
better conditions concerning quality, efficiency and also an effective hospital activity.  

So, this way, the use of benchmarking by CEO`s in hospitals has a main achievement which is 
to improve the quality access in a better conditions context such as economical and financial 
performance. On this thought, the currently investigation, has the main gold of study and 
analyse the perceptions of hospital managers about the use of benchmarking method as a 
managing tool. Meaning that, our study seeks to feature the hospital leadership’s perception 
about benchmarking. We also tried to analyse the skill level of the economic, financial 
performance evaluation of a hospital. For that, our effort concerns the hospital CEO´s 
knowledge about the benchmarking appliance.  

Our study took a methodical strategy; known by a positive approach, turned to, an inquiry 
questionnaire.  

The sample collected is formed by 45 inquiry questionnaires applied on June and July 2014, 
which analysis allow us to build the Hospital Leaderships benchmarking users profile and also 
their perceptions through benchmarking method as a management tool. 

In conclusion, the hospital deciders present a positive perception about benchmarking as a 
management tool, as well as a high knowledge level on this matter. These factors prove the 
existence of human resources for an efficacy and efficient implementation of benchmarking. 
These deciders believe that benchmarking can respond to the current challenges of the 
hospital management in spite of the obstacles to his successful implementation. 

 

 

Keywords: Benchmarking, tool management, hospital leadership, indicators, health 

department, hospital deciders 
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INTRODUÇÃO 

Contextualização e pertinência do tema 

A Dissertação de Mestrado apresentada foi realizada no âmbito da Unidade curricular de 

Dissertação do Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde da Universidade do Minho, 

durante o 2º ano, no corrente ano letivo de 2013/2014.  

Os últimos anos têm trazido inúmeros desafios à saúde em Portugal, nomeadamente ao nível 

da qualidade, eficiência e controlo da despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O recente 

agravamento da conjuntura económica e social exige um esforço adicional para a garantia da 

eficiência e eficácia na Saúde. Assim, a sustentabilidade do SNS só será possível caso exista 

uma efetiva organização e regulação, com vista a uma redução dos desperdícios.  

Para melhorar a eficiência da gestão é necessário capacitar as pessoas para esta mudança, 

destacando as áreas do planeamento, da monitorização, da gestão dos recursos humanos e dos 

sistemas de informação. A existência de uma base de indicadores de benchmarking é 

necessária para a promoção da qualidade e eficiência ao nível hospitalar. Desta forma, o 

processo de Benchmarking entre os hospitais tem como objetivo melhorar o acesso e 

qualidade, em um contexto de melhoria simultânea do desempenho económico-financeiro. 

A presente investigação surge ao par de um esforço atual e significativo de melhoramento da 

gestão dos hospitais ao incentivar um maior acompanhamento dos seus desempenhos. 

 

Definição da problemática e dos objetivos 

O conceito de benchmarking é um conceito recente no sistema de saúde em Portugal, de tal 

modo que um dos objetivos deste trabalho passa pela melhor compreensão do conceito e da 

sua evolução no setor da saúde, partindo de uma revisão da literatura sobre a emergência 

desta abordagem, sua evolução e exemplos de como este tem vindo a ser utilizado no sector 

da saúde. 

As recomendações ao governo do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar têm como 

objetivo a melhoria da qualidade, a melhoria do nível de eficiência e o aumento da 
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produtividade dos diferentes recursos empregues na produção de cuidados de saúde nos 

hospitais do SNS (Ministério da Saúde, 2011). O recurso à metodologia do benchmarking, já 

utilizada, mesmo que de forma incipiente, no passado pela Unidade de Missão aquando da 

primeira avaliação de desempenho das Unidades Hospitalares transformadas em sociedades 

anónimas (agora empresarializadas sob a personalidade jurídica de EPE), pode ser uma 

ferramenta útil para a Gestão Hospitalar. 

Neste sentido, esta investigação tem como objetivo principal estudar as perceções que os 

decisores hospitalares têm sobre o recurso à metodologia do benchmarking como ferramenta 

de gestão. Tendo em mente este propósito, são determinados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) identificar as especificidades da aplicação da metodologia do benchmarking na área 

Hospitalar; 

b) identificar e caracterizar os objetivos do benchmarking reconhecidos na literatura; 

c) conhecer as perceções dos decisores sobre as caraterísticas e composição dos possíveis 

indicadores do benchmarking; 

d) conhecer a perceção dos decisores em relação ao processo de implementação/execução 

da metodologia de benchmarking nos hospitais; 

e) conhecer a perceção dos decisores quanto a possíveis barreiras à implementação da 

metodologia do benchmarking; 

f) conhecer a perceção dos decisores sobre o reconhecimento de potencialidade do nível 

de capacidade que os indicadores benchmarking económico-financeiro apresentam;  

g) conhecer o perfil dos decisores hospitalares utilizadores desta ferramenta de gestão. 

 

Neste contexto, e tendo em consideração os objetivos acima expostos, destaca-se a seguinte 

questão de partida: “Qual a perceção que os decisores hospitalares têm sobre o recurso à 

metodologia do benchmarking como ferramenta de gestão?” 

 

Estrutura e Organização da Dissertação 

O presente estudo está organizado em seis capítulos. No capítulo 2, é apresentado o 

enquadramento teórico que serve de suporte à investigação desenvolvida, no qual se procede à 

análise crítica e desenvolvimento das perspetivas teóricas relevantes para a problemática em 
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estudo e à luz das quais serão interpretados os resultados obtidos na componente empírico do 

estudo.  

O capítulo 3, dedicado à caraterização do SNS, apresenta informação sobre o atual estado 

deste sistema em Portugal, constituindo este capítulo uma base teórica central para a 

investigação. 

Seguidamente, a estratégia metodológica adotada neste estudo é especificada e desenvolvida 

no capítulo 4, no qual se caracterizam os procedimentos efetuados nas diferentes fases do 

processo de investigação. Deste modo, e considerando o objetivo principal preconizado neste 

estudo, a estratégia metodológica adotada caracteriza-se pelo recurso a uma abordagem 

predominantemente quantitativa (aplicação de questionários), sendo esta a estratégia que se 

revela mais adequada à prossecução dos objetivos propostos e ao tipo de questão de 

investigação inicialmente formulada.  

No capítulo 5, são apresentados e analisados os resultados do trabalho empírico. 

Por último, no capítulo 6 é efetuado uma reflexão final sobre o presente estudo. Esta reflexão 

contempla a síntese dos aspetos mais relevantes do enquadramento teórico, com particular 

destaque para a articulação entre as questões de partida e as perspetivas teóricas utilizadas, a 

apresentação das principais conclusões e do contributo deste estudo, bem como das limitações 

e propostas para futura investigação. 
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1 BREVE REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 METODOLOGIA DO BENCHMARKING 

O benchmarking baseia-se em um processo de aprendizagem contínuo, traduzidos pela 

comparação do desempenho das organizações. Mais concretamente, podemos definir 

benchmarking como um processo sistemático e contínuo de comparação das práticas de uma 

organização com organizações similares, no âmbito dos processos e dos resultados, como 

meio de identificar oportunidades para melhorar o desempenho dos serviços e/ou reduzir 

custos (Belo, 2010). Por outro lado, Robbins (2000), define o benchmarking como a prática 

de comparação, através de parâmetros mensuráveis, visando avaliar o desempenho de um 

processo da empresa com um processo semelhante de outra organização. Já para os autores 

Zairi e Leonard (1995), benchmarking significa “uma marcha feita por um agrimensor 

indicando um ponto em uma linha de nível, um padrão ou um ponto de referência”. De facto,  

o benchmarking pode ser considerado como um modelo de identificação de oportunidades, 

que procura o aumento da competitividade em ambientes gradativamente turbulentos. 

A sua origem data da década de 70, período a partir do qual se tornou num instrumento 

valioso devido às falhas dos métodos tradicionais de fixação de metas que algumas empresas 

americanas adotavam para enfrentar a concorrência externa, principalmente pelos produtos 

oriundos de empresas japonesas. Segundo Zairi e Leonard (1995), aos poucos o recurso ao 

benchmarking foi evoluindo, passando a ser considerado como um instrumento de qualidade 

estratégica relativa à integração e às práticas de gestão. 

 

1.1.1 Origens do benchmarking 

Ainda que não nos moldes atuais, no início dos anos 30, são já identificados casos de 

aplicação do benchmarking a indústria. Contudo, é num contexto de elevada competitividade 

na indústria que este aparece de uma forma mais metodológica. Assim, a literatura aponta a 

Companhia Xerox como sendo a principal responsável pelo surgimento do benchmarking 

como metodologia de Gestão. Em 1979, a divisão da Fuji-Xerox no Japão levou à análise das 

caraterísticas e qualidade dos seus produtos e dos seus concorrentes japoneses. Esta avaliação 
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determinou que os custos de produção eram maiores nos Estados Unidos. Na verdade, os 

concorrentes estavam a vender os seus produtos a um custo inferior aos da Xerox. Por tudo 

isto, a Xerox iniciou um processo que chamou de benchmarking competitivo. 

Introduzidos pela empresa Xerox, num esforço para reduzir os seus custos de produção, 

a metodologia benchmarking é difundida para todo o setor industrial. Na década de 80 

esta ferramenta evoluí, alargando a amplitude de atuação e de conceitos. Em 1981, o 

benchmarking foi adotado em todas as unidades de negócios da Xerox, facto que cominou em 

1989, pela atribuição à Xerox do prémio americano para a qualidade, o Prémio Nacional da 

Qualidade Malcolm Baldrige (Fedor, Parsons e C. Shalley, 1996). 

Usado inicialmente como um método para comparar os custos de produção com os de 

concorrentes no mesmo setor, o benchmarking tornou-se conceituado e usado para melhoria 

contínua da qualidade (CQI) em qualquer setor, nomeadamente o setor da saúde. 

Principalmente, nesta última década o desempenho tem merecido um especial destaque na 

preocupação da gestão do sistema de saúde. Isso deveu-se a três fatores: o imperativo para 

controlar os custos de saúde, a necessidade de estruturar a gestão do risco e da qualidade do 

atendimento, e a necessidade de satisfazer as expectativas dos pacientes.  Segundo Ellis 

(2006), essas demandas têm estimulado o desenvolvimento de muitos projetos nacionais e 

internacionais para o desenvolvimento de indicadores e sua comparação. O termo aferição 

surgiu dentro do contexto do presente processo de comparação. Posteriormente, e sem 

necessariamente qualquer continuidade, o conceito de avaliação comparativa tornou-se mais 

bem definido, referindo-se à análise dos processos e dos fatores de sucesso para a produção de 

níveis mais elevados de desempenho. Finalmente, o benchmarking foi direcionado para a 

procura de melhores práticas, a fim de satisfazer as expectativas dos pacientes. 

O benchmarking fez a sua primeira aparição no sistema de saúde em 1990 nos Estados 

Unidos, com os requisitos da JCAHO1. Assim, foi definido como sendo uma ferramenta que 

permitia medir e monitorizar o impacto da gestão ao nível das funções clínicas e logísticas 

(Braillon, Chaine & Gignon, 2008).  

                                                 
1 Joint Commission Accreditation Health Care Certification 
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Neste sentido, a utilização do benchmarking como um método estruturado começou apenas 

em meados de 1990. Surgiu nos Estados Unidos e no Reino Unido com o imperativo de se 

comparar os resultados hospitalares de forma a racionalizar o seu financiamento (Ettorchi-

Tardy, Levif & Michel, 2012a).  

A análise comparativa no sector da saúde também passou por várias 

modificações. Inicialmente, o benchmarking foi, essencialmente, usado como uma ferramenta 

de comparação dos resultados de desempenho, como objetivo de identificar disparidades. Em 

seguida, expandiu-se para incluir a análise dos processos e fatores de sucesso para a produção 

de níveis mais elevados de desempenho (Bayney, 2005; Collins-Fulea, Mohr, & Tillett, 2005; 

Meissner et al., 2008). As mais recentes modificações no conceito de avaliação comparativa 

relacionam-se com a necessidade de atender às expectativas dos pacientes (Ellis, 2006), sendo 

a  essência do programa de atuação do Reino Unido certamente um dos mais avançados a este 

respeito (NHS, 2003). 

O benchmarking tem sido muito popular no mundo dos negócios desde a década de 1990, 

constituindo o assunto de manuais, revistas especializadas, institutos, clubes, associações e 

muito mais. De acordo com uma pesquisa de 2007 realizada pela empresa de consultoria 

estratégica Bain e Company o benchmarking era utilizado, em 10 países, em 6.323 empresas. 

Assim, Bruno (2008) identifica o benchmarking como a segunda ferramenta mais utilizada em 

2001 e 2003, logo após o planeamento estratégico. Outra pesquisa, realizada em 2009, 

mostrou que o benchmarking tinha alcançado o primeiro lugar entre as 25 ferramentas 

utilizadas (Rigby, 2009).  

A aplicabilidade do benchmarking ao setor da saúde traduz-se na adaptação de alguns 

conceitos primeiramente definidos para o setor industrial. Entre eles, destacamos o conceito 

de benchmarking criado por de Ellis (2006) que sintetizou a metodologia do benchmarking 

para área da saúde. Assim, o benchmarking traduzia-se num processo de avaliação 

comparativa de identificação das causas subjacentes, que acarretam altos níveis de 

performance. De facto, atualmente, o uso do termo é muitas vezes comprometido, limitando-o 

a uma simples comparação de resultados, quando deve ser algo de muito mais profundo, que 

realmente  promova discussões entre os profissionais da linha de frente sobre as suas práticas, 

a fim de estimular a mudança cultural e organizacional dentro das organizações que estão a 

ser comparadas. Neste sentido, o benchmarking deve também corresponder às expectativas 
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dos pacientes.  

Assim, o benchmarking deve constituir-se num esforço contínuo para medir os resultados, 

comparar esses resultados com os de outras organizações, e assim para aprender como esses 

resultados foram alcançados, aplicando as lições aprendidas, com vista ao melhoramento. 

 

1.1.2 Conceito de benchmarking  

Existem muitas definições de benchmarking. A definição formal de benchmarking foi usada 

pela primeira vez em empresas de produção, daí este conceito estar intimamente ligado com a 

produção, desenvolvimento e qualidade. Numa visão mais restrita, o benchmarking é um 

processo sistemático e contínuo que envolve a comparação de caraterísticas dos melhores 

produtos, serviços e processos, a fim de melhorar o desempenho do negócio (Shahin & Zairi, 

2011). 

De acordo com Prašnikar, Debeljak e Ahčan (2005: 107-114), " Benchmarking é um processo 

de criação de conhecimento do negócio por meio da comparação e análise de negócios e de 

informações sobre outras empresas com o objetivo de melhorar a qualidade da tomada de 

decisão". Esta definição abrange grande parte dos objetivos e atividades que normalmente são 

realizadas no âmbito do benchmarking. Assim, o objetivo final do benchmarking é a aplicação 

de novos conhecimentos de negócios na tomada de decisão. Ao melhorar a qualidade das 

decisões empresariais, o desempenho dos negócios de empresas também melhora 

consequentemente, as vantagens competitivas tornam-se mais fortes. 

Para além das definições já mencionadas, podem ainda ser identificadas várias definições de 

benchmarking na literatura da área. Por exemplo, e segundo Rocha (2010: 29), o 

benchmarking é uma ferramenta que “consiste em medir produtos, serviços e práticas, 

comparando-as com as dos seus competidores ou com as das empresas reconhecidas como 

líderes”. 

Segundo a Indústria da Comissão Europeia, o benchmarking é um processo contínuo e 

sistemático que permite a comparação das performances das organizações e respetivas 

funções ou processos, face ao que é considerado "o melhor nível", visando não apenas a 

equiparação dos níveis de performance, mas também a sua ultrapassagem (Keegan & E. 
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O’Kelly, 2006). 

Segundo a International Benchmarking Clearinghouse - IBC, (citada por Loureiro, 2013: 45), 

“benchmarking é um processo sistemático e contínuo de medição. Um processo contínuo de 

comparar e medir processos de negócio de uma organização com aqueles de organizações 

líderes em qualquer parte do mundo, com o objetivo de obter informação, que irá ajudar a 

organização a implementar ações para melhorar a sua performance”. No mesmo sentido, mas 

de forma mais simples, de acordo com a definição do EIPA2, o benchmarking é um processo 

de aprendizagem que resulta da comparação do desempenho das organizações. 

Segundo Jill B. Smart e Vanthournout (2006) o benchmarking é um processo sistemático e 

contínuo de comparação das práticas de uma organização com organizações similares no 

âmbito dos processos e dos resultados, como meio de identificar oportunidades para melhorar 

o desempenho dos serviços e/ou reduzir custos. Por sua vez, Steiner (2009), define o 

benchmarking como uma ferramenta potencial para o desenvolvimento do processo de 

inteligência empresarial através da colheita, da análise e da realização de projetos de melhoria 

de desempenho a partir das informações obtidas com o mercado.  

Os autores Cavalcanti e Gomes (2001) idealizaram um modelo de inteligência empresarial 

como sendo a sinergia entre a inovação, o conhecimento e o empreendedorismo. O 

benchmarking relaciona-se diretamente com estes, uma vez que não há evolução no processo 

sem informações e sem referenciais.  

                                                 
2 European Institute of Public Administration – The Common Assessment Framework, 2008 
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Tabela 1 – Definições do benchmarking 

Autores Definições 

David Kearns, diretor 
executivo da Xerox 
Corporation (1980) 

Benchmarking é o processo contínuo de medição de produtos, serviços e práticas 
contra os concorrentes mais difíceis ou as empresas reconhecidas como líderes da 
indústria. 

R. C. Camp (1989) Benchmarking é a busca de melhores práticas para uma determinada atividade que irá 
garantir superioridade. 

Geber (1990) 
 

Um processo de encontrar os exemplos de classe mundial de um produto, serviço ou 
sistema operacional e, em seguida, ajustando os próprios produtos, serviços ou 
sistemas para atender ou superar essas normas. 

Vaziri (1992) Um processo contínuo comparando o desempenho de uma organização contra a do 
melhor na indústria, considerando as necessidades críticas dos consumidores e 
determinar o que deve ser melhorado. 

Watson (1993) A entrada contínua de novas informações para uma organização. 
Gerald J. Balm (1992) A atividade contínua de comparar o próprio processo, produto ou serviço contra a 

atividade similar mais conhecida, de modo que as metas desafiadoras, mas atingíveis 
possam ser definidas e um curso de ação realista implementado para se tornar 
eficiente, e permaneçam como o melhor do melhor em um tempo razoável. 

Kleine (1994) Uma excelente ferramenta para usar, a fim de identificar uma meta de desempenho 
para a melhoria, identificar parceiros que realizaram esses objetivos e identificar 
práticas aplicáveis ao incorporar num esforço de redesign. 

Cook S. (1995) Um tipo de processo de melhoria de desempenho através da identificação, 
compreensão e adoção de práticas destacadas de dentro da mesma organização ou de 
outras empresas 

OCDE (1997a) O benchmarking consiste em “identificar e implementar as melhores práticas 
APQC (American 
Productivity e Quality 
Center (1999) 

O processo de comparar e medir continuamente uma organização contra líderes de 
negócios em todo o mundo de modo a obter informações que irão ajudar a tomar 
medidas organização para melhorar seu desempenho. 

Vlăsceanu, Grünberg, 
& Pârlea (2007) 

Um método padronizado para a colheita e divulgação de dados operacionais críticos 
de uma maneira que permite comparações relevantes entre as performances de 
diferentes organizações ou programas, geralmente com vista ao estabelecimento de 
boas práticas, ao diagnóstico de problemas de desempenho e identificar áreas de 
força. O benchmarking dá à organização (ou programa) as referências externas e as 
melhores práticas para fundamentar a sua avaliação e conceber os seus processos de 
trabalho. 

EFQM  (2009) O processo de identificação e de aprender com as boas práticas de outras 
organizações. 

Jac Fitz-enz (1993) Análise comparativa de uma abordagem sistemática para identificar o ponto de 
referência, comparando-se com o ponto de referência e identificação de práticas que 
lhe permitem tornar-se melhor. O benchmarking não é um exercício de imitação. Ele 
produz dados, não soluções. 

Fonte: Adaptado de (Ettorchi-Tardy et al., 2012a) 

Estas diversidades de conceitos e definições de benchmarking pode ser explicada por três 

ordens de razões, a saber:  

a) diversos autores sustentam diferentes tipos de benchmarking; 

b) o facto de muitas organizações criarem a sua própria definição de benchmarking, de 

acordo com os objetivos e estratégias desenvolvidas para a sua concretização; 

c) o seu carácter recente enquanto técnica/ferramenta. 
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1.1.3 Tipos de benchmarking 

Para R. C. Camp (1989) o benchmarking subdivide-se em quatro tipos: benchmarking interno; 

benchmarking competitivo; benchmarking funcional; benchmarking genérico, de modo a que 

seja identificado o melhor a ser aplicado em cada empresa. Esta subdivisão e igualmente 

utilizada pelo IPQ3:  

Tabela 2 – Tipos de benchmarking   

Tipos Descrição 

Benchmarking  
Interno 

A comparação é feita internamente, dentro da própria empresa (entre 
departamentos ou empresas do mesmo grupo). Por norma o objeto de 
comparação consiste nas funções ou nos processos. Os dados e informações 
devem ser facilmente disponíveis e não há problemas de confidencialidade. É 
uma base excelente não só para se descobrir diferenças de interesses, mas 
também para focalizar as questões críticas que serão enfrentadas ou são de 
interesse para a compreensão das práticas de investigações externas. 

Benchmarking   
Competitivo 

Visa uma comparação direta com organizações que prestam o mesmo serviço, 
que dirijam as suas atividades para os mesmos clientes, com o objetivo de 
alcançar e superar o seu desempenho (Reis & Reis, 2006). Deve-se ter 
cuidado para compreender onde as operações de um concorrente não são 
verdadeiramente comparáveis. Embora a comparabilidade possa ser uma 
preocupação, mais importante é a dificuldade de obtenção de informações a 
respeito das operações dos concorrentes diretos. A troca de informações pode 
se dar, caso se deseje, através de uma terceira entidade, como por exemplo um 
consultor, que garante a confidencialidade e anonimato. 

Benchmarking  
Genérico  

E o mais desenvolvido dos quatro, compara processos de trabalho que 
implicam várias funções e em organizações diferentes, procura identificar e 
transferir as melhores práticas, e as mais inovadoras de um sector para o outro. 
Os elementos envolvidos (o produto, a indústria, o processo) não podem 
constituir fatores de limitação. Tem como potencial revelar as melhores 
práticas. A maior necessidade é de objetividade e recetividade, requerendo 
uma conceituação ampla e uma cuidadosa compreensão do processo genérico. 

Benchmarking  
Funcional 

Compara uma função específica com as melhores práticas ou com outros 
processos similares, mas não iguais, dentro da mesma área de prestação de 
serviços, tendo por objetivo a comparação de processos ou negócios que 
apresentam alguma ligação, mesmo quando relacionados com outros sectores. 
Não é necessário concentrar-se somente em concorrentes diretos. Pode haver 
um sério risco de se alcançar um desempenho superior, caso esse seja o foco 
exclusivo das investigações. Existe um grande potencial para a identificação 
de concorrentes funcionais ou empresas lideres nas suas indústrias para tomar 
como referência, mesmo em indústrias diferentes. 

Fonte: (Camp, 1989) 

                                                 
3 Instituto Português da Qualidade 
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1.1.4 Benefícios do benchmarking  

Na generalidade dos países desenvolvidos, a metodologia de benchmarking tem-se tornado 

num instrumento essencial para a melhoria do desempenho no sector público. O essencial do 

benchmarking é a definição de descritores, indicadores e processos de boas práticas. Quando 

as lições extraídas de um exercício de benchmarking são aplicadas devidamente, facilitam a 

melhoria do desempenho em funções críticas de uma organização ou em áreas chave do 

ambiente empresarial (Inglis, 2005). 

Também na visão da OCDE, o benchmarking constitui um importante instrumento de 

melhoria do desempenho das organizações, de redução de custos e de melhoria da qualidade 

dos serviços prestados aos cidadãos, empresas e sociedade em geral (OCDE, 1997b; Jill B. 

Smart e Vanthournout, 2006).  

Ao nível internacional, confirma-se o uso frequente desta prática, com vista a impulsionar a 

eficiência no setor público num contexto em que os governos são continuamente pressionados 

para prestarem melhores serviços públicos ao menor custo. Concretamente, vários estudos da 

OCDE, designadamente aplicados ao setor da saúde, reconhecem que a adoção das melhores 

práticas é uma forma de obter ganhos de eficiência significativos, nomeadamente utilizando 

menos inputs para obter os mesmos outputs/outcomes, sendo o benchmarking um dos meios 

sugeridos para reduzir a despesa pública no atual contexto de restrições orçamentais que a 

generalidade dos países enfrenta (OCDE, 2010). 

 

1.1.5 Métodos do benchmarking  

Segundo OCDE (1997a), a metodologia de benchmarking é diferenciada em função dos 

seguintes aspetos: do que se pretende avaliar – as análises podem incidir sobre os processos 

ou sobre os resultados; do que se considere como elemento para comparação – as 

organizações podem ser comparadas relativamente a outras organizações ou em relação a um 

padrão de referência, também designado por benchmark; da finalidade da análise – o 

benchmarking pode ser utilizado quer para a melhoria contínua do serviço prestado, processo 

a que normalmente estão associados elevados custos que desincentivam a sua utilização, quer 
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para efeitos de avaliação, que apesar de ser normalmente encarada como um exercício one-off 

(esporádico), também pode ser realizada regularmente para monitorização de resultados e 

melhoria de desempenho.  

Em função das opções feitas a propósito de cada um dos aspetos acima mencionados, assim 

variarão os instrumentos usados: por exemplo, se uma organização pretende executar uma 

análise de benchmarking de resultados comparando-se com outra entidade, então deverá fazê-

lo com base em indicadores de desempenho; se o que a organização pretende fazer é uma 

análise de benchmarking de resultados para efeitos de melhoria contínua, então deve utilizar 

comparações de desempenho. A tabela seguinte resume os instrumentos a usar em função do 

tipo de comparação a realizar. 

Tabela 3 – Referência e incidência do benchmarking  

 

Fonte: Internacional Benchmarking (OCDE, 1997a) 

 

Por sua vez, a tabela que segue resume as técnicas de melhoria a adotar de acordo com as 

caraterísticas da análise de benchmarking a realizar.   

Tabela 4 – Finalidade e incidência do benchmarking 

 

Fonte: Internacional Benchmarking (OCDE, 1997a) 
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Figura 1 – Processo de benchmarking 

 

Fonte: Adaptado, Processo de Benchmarking (R. Camp, 1989) 

 

1.1.6 Princípios Fundamentais do benchmarking  

O benchmarking na área da saúde é definido como o processo contínuo e colaborativo de 

medir e comparar os resultados dos processos de trabalho-chave com os dos melhores 

desempenhos na avaliação de desempenho organizacional (Lovaglio, 2012). Para Penha 

(2004) o benchmarking rege-se por uma ética que pode ser traduzida pelos seguintes 

princípios apresentados na tabela 5. 
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Tabela 5 – Princípios do benchmarking  

Princípios Definições 

Legalidade Os estudos não podem ser usados para fixar preços, limitar a ação dos concorrentes, 
celebrar alianças estratégicas, ou divulgar informações a terceiros sobre os parceiros.   

Troca A partilha de informações deve ser recíproca, equitativa, e compensar o investimento 
associado. Nunca se deverá pedir a um parceiro qualquer tipo de informação que a 
própria empresa tenha relutância em partilhar.   

Confidencialidade A informação obtida de um parceiro de benchmarking, deve ser tratada numa base 
estritamente confidencial. Nunca se poderá revelar a terceiros o que se aprendeu com o 
estudo, sem o prévio consentimento da empresa analisada.   

Utilização A informação obtida através do benchmarking, só poderá ser utilizada para a melhoria 
dos processos organizacionais. É vedada a sua utilização para outros fins, tais como: 
comerciais, publicitários ou promocionais.   

Contacto Os contactos efetuados no âmbito do benchmarking devem ser realizados por pessoas 
credenciadas para esse efeito.   

Preparação Os exercícios de benchmarking devem ser precedidos de um trabalho preparatório de 
dados e informações, que especifique claramente o que se pretende analisar.   

Cumprimento e 
Conclusão      

O processo de benchmarking deve ser desenvolvido de forma a satisfazer as expectativas 
de todos os intervenientes no grupo. O tratamento da informação deve ser assegurado de 
forma apropriada e nos prazos estabelecidos. 

Princípio da Ação Os parceiros devem acordar entre si, a forma como a informação será tratada pelos 
membros do grupo.   

Fonte: Princípios de benchmarking (Penha, 2004) 
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1.2 O RECURSO À UTILIZAÇÃO DO BENCHMARKING NO SETOR PÚBLICO 

O benchmarking é uma das estratégias utilizadas pela Nova Gestão Pública, surgindo como 

um instrumento suscetível de aplicação quando as organizações não estão sujeitas às leis de 

mercado. Tal como já havíamos anteriormente referido, os primeiros registos sobre o 

processo de benchmarking são encontrados no pós II Grande Guerra, no Japão (Reis & Reis, 

2006), no âmbito e sequência de visitas feitas pelos Japoneses a organizações ocidentais e 

subsequente absorção das práticas destas pelos Japoneses. Depois do seu amplo sucesso no 

Japão, tal processo acabaria por ser exportado para os países anglo-saxónicos nos finais da 

década de 70, mercê da constatação de que as organizações ocidentais estavam a perder 

competitividade face às congéneres nipónicas. 

Importa aqui destacar também que embora tenha tido as suas origens no setor privado, o 

benchmarking acabou por também ser aplicado no âmbito do setor público, muito fruto das 

exigências dirigidas à Administração Pública após a II Grande Guerra no sentido de mudanças 

no modo de produção e de prestação de bens e serviços (Waldo, 1968); isto apesar de 

resistências iniciais dos governos – por exemplo, no Reino Unido o projeto de benchmarking 

para o setor público é relativamente recente, tendo sido iniciado em abril de 1996.  

O benchmarking quando aplicado ao setor público, tem em vista a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados, assim como a sua eficiência. Desde a década de 80 que esta prática tem 

vindo a crescer, em especial no sector da saúde, impulsionada pelas reformas realizadas no 

sector público, nomeadamente no Reino Unido e nos Estados Unidos da América ou em 

países escandinavos. Contudo, esta expansão não tem sido feita sem a existência de críticos, 

que referem que o benchmarking pode levar à produção de efeitos imprevistos e perversos, 

como a redefinição ou perda de qualidade dos serviços públicos (Castro, 2011). Uma das 

limitações do benchmarking apontadas baseia-se na real falta de concorrência no setor 

público, limitando a criação de pressão positiva para a melhoria do desempenho (OCDE, 

1997b). 

Por outro lado, segundo Belo (2010), em Portugal a utilização do benchmarking no sector 

público como instrumento de melhoria contínua e de incremento da eficiência dos serviços 

tem vindo a registar uma crescente disseminação, em parte, resultado da entrada em vigor, no 
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início de 2008, do SIADAP4. Todavia, os exemplos disponíveis revelam que o recurso a 

práticas de benchmarking se encontra ainda confinado a um leque restrito de 

setores/atividades, como sejam a saúde e a educação. 

Para Castro (2011) a prática de benchmarking não é feita sem dificuldades, nomeadamente no 

sector da saúde, onde definir os dados relevantes a medir, definir performance e eficiência ou 

ter acesso à informação necessária são tudo menos atividades triviais.  

Em 2011 foi acordado, entre o Estado Português e a Tróika, que negociou a ajuda externa, um 

pacote de medidas, entre as quais se encontra o comprometimento do Estado português no 

estabelecimento de um sistema de benchmarking hospitalar (Mechanism, 2011: ponto 3.75). 

As recomendações do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar (Ministério da Saúde, 2011) 

apresentadas ao Governo têm como objetivo a melhoria da qualidade, a melhoria do nível de 

eficiência e o aumento da produtividade dos diferentes recursos empregues na produção de 

cuidados de saúde nos hospitais do SNS. Lançar um Programa Interno de Eficiência 

desenhado à medida das necessidades de ajustamento de cada hospital às exigências do seu 

Contrato-Programa plurianual. Assim o Contrato-Programa estabelece, a partir do 

Benchmarking efetuado, os objetivos em: demora média esperada, taxa de ambulatorização de 

cirurgias, níveis de redução da infeção hospitalar, proposta de ajustamento dos níveis de 

consumos intermédios e dos custos relativos dos diferentes fatores.  

O quadro estratégico de indicadores de desempenho para as unidades hospitalares deverá ser 

uma ferramenta fundamental para um processo de acompanhamento e monitorização 

sistemático destas unidades, no sentido de poderem ser introduzidas as medidas corretivas 

necessárias, face aos desvios que se verificarem em cada momento. Só com um quadro de 

indicadores nas diferentes dimensões, disponíveis aos diferentes níveis (central, regional e 

local) se poderá tornar efetivo o processo de controlo de gestão que permita comparar 

desempenhos entre as diferentes unidades (Ministério da Saúde, 2011). 

O ano de 2012, segundo ACSS (2012a) fica marcado pelo reforço dos mecanismos de 

acompanhamento das instituições, na medida em que foi criada uma ferramenta de 

benchmarking para comparar o desempenho e proceder à publicação de informação sobre as 

                                                 
4 Sistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública 
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instituições hospitalares, numa base mensal, através de uma solução informática que 

disponibiliza conteúdos de informação sobre as diferentes dimensões de análise do Sistema de 

Saúde (acesso, eficiência, efetividade, produção e satisfação) e destinadas a públicos-alvo 

diversos, nomeadamente cidadãos, utentes, profissionais de saúde, decisores políticos, 

académicos, entre outros. Esta ferramenta possibilita igualmente às instituições prestadoras de 

cuidados e às administrações regionais de saúde efetuarem o acompanhamento da atividade 

desenvolvida ao longo do ano, com um maior nível de detalhe e de flexibilidade do que até 

agora era possível, aumentando assim a possibilidade de processamento dos conhecimentos 

necessários a todos os protagonistas do sistema.  

O quadro estratégico de indicadores de desempenho das unidades hospitalares deverá 

responder às aspirações, expectativas e necessidades dos diferentes stakeholders: Ministério 

da Saúde (objetivos de política de saúde e de desempenho operacional e económico – 

financeiro), Ministério das Finanças (objetivos de sustentabilidade e de eficiência na 

utilização dos recursos financeiros) Utentes (objetivos relacionados com os níveis de 

qualidade apercebida).  

 No sentido de permitir uma comparação rigorosa entre os diferentes tipos de entidades 

(hospitais, centros hospitalares, PPP), os parâmetros de análise e de monitorização do 

desempenho devem ser os mesmos. A existência deste quadro estratégico de indicadores de 

desempenho, permitirá a realização de Benchmarking entre as diferentes unidades hospitalares 

e promover as boas práticas que devem ser prosseguidas pelas unidades hospitalares que têm 

desempenhos desadequados relativamente aos melhores desempenhos da rede hospitalar 

criado pelo Despacho N.º 10.601/2011 (Ministério da Saúde, 2011) . 
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1.3 ESTUDOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DO BENCHMARKING 

APLICADOS À ÁREA DA SAÚDE  

Numa primeira fase surge em Portugal, em meados de Maio de 2003, um estudo sobre 

benchmarking que incluiu 31 hospitais empresariais Portugueses e que teve como objetivo de 

identificar o potencial de melhoria do desempenho dessas unidades de saúde, de modo a se 

atingir os objetivos imediatos dos hospitais SA no que se refere ao aumento da performance 

económico-financeira dos hospitais num contexto de melhoria simultânea da qualidade do 

serviço prestado aos utentes nomeadamente a nível do acesso. Conforme a Unidade de Missão  

(2003b) os objetivos do benchmarking considerados foram: 

- Explicar diferenças de performance económico-financeiro entre os hospitais através 

de alavancas operacionais de gestão corrente; 

- Avaliar o potencial de melhoria de cada hospital em cada uma das principais áreas de 

atuação; 

- Identificar melhores práticas e programas transversais a lançar a breve prazo para 

capturar potencial de melhorias pretendidas. 

Para dar resposta aos objetivos identificados segundo a metodologia utilizada, foi recolhida a 

informação junto dos 31 hospitais SA e de algumas entidades centrais de tratamento da 

mesma por forma a eliminar enviesamentos. Foi realizada a fixação do ranking global entre 

unidades hospitalares e identificadas as alavancas primordiais de explicação do resultado 

económico para o sistema no seu conjunto. Procedeu-se à caraterização dos indicadores de 

benchmarking de cada uma das alavancas selecionadas e à avaliação do potencial de melhoria 

decorrente do alinhamento com os “top x” hospitais identificados no ranking global ou com 

os “top x” de cada alavanca (Unidade de Missão, 2003a). 

No final de 2003, este processo de benchmarking permitiu concluir que, os dez melhores 

hospitais eram 27 por cento mais eficientes que a média da Rede SA. Ao invés, os restantes 

hospitais foram 11 por cento menos eficientes. Por outras palavras, os dez melhores hospitais 

eram 43 por cento mais eficientes que os restantes 21. Em termos de metodologia, o trabalho 

de benchmarking decorreu em quatro fases (ver tabela seguinte), durante quase três meses. 



 
 

Pág. 20 
 

  

Tabela 6 – Fases do estudo sobre o benchmarking aos 31 hospitais SA (2003) 

Fases Metodologia 

Primeira fase Recolheu-se informação detalhada junto dos 31 hospitais SA e de entidades centrais, 
nomeadamente as ARS`s e o IGIF (atual ACSS), e procedeu-se ao tratamento da 
mesma. 

Segunda fase Determina-se o nível de desempenho relativo entre as unidades hospitalares e 
identificadas as alavancas primordiais de explicação do desempenho do sistema no 
seu conjunto 

Terceira fase  Elaboram-se análises comparativas de cada uma das alavancas selecionadas e foi 
determinado o potencial de melhoria decorrente do alinhamento com os melhores dez 
hospitais, a nível global e a nível da própria alavanca.  

Quarta fase Identificam-se os programas de atuação primordiais e do universo de hospitais 
prioritários para a sua execução 

Fonte: Adaptado (Unidade de Missão, 2003b) - Identificar o potencial de melhoria dos 

hospitais com base num benchmarking das 31 unidades SA 

 

1.3.1 Incorporação de benchmarking no setor de saúde em Portugal 2012 

Em 2013, o Ministério da Saúde por forma a orientar e apoiar a elaboração dos planos 

estratégicos de cada instituição, entendeu ser fundamental existir comparabilidade entre as 

instituições de forma a explicar diferenças de acesso, qualidade e desempenho económico-

financeiro entre os hospitais, avaliar o potencial de melhoria de cada hospital em cada uma 

das principais áreas de atuação, e identificar alavancas operacionais de gestão corrente, 

“melhores práticas” e programas transversais a lançar a breve prazo para capturar potencial de 

melhoria identificado. Desta forma considerou que o processo de benchmarking entre os 

hospitais do setor empresarial do estado e hospitais em regime de parceria público-privada do 

Serviço Nacional de Saúde tem como objetivo melhorar o acesso e qualidade dos hospitais 

num contexto de melhoria simultânea do desempenho económico-financeiro dos hospitais 

(Ministério da Saúde, 2013). 
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Figura 2 – Apresentação Microsite ACSS – Benchmarking Hospitalar 

 

Fonte: ACSS5 

 

Após a recolha dos dados reportados pelas instituições, referindo-se ao período de atividade 

entre janeiro e dezembro de 2012 e tendo sido analisadas apenas as entidades exclusivamente 

hospitalares pertencentes ao setor empresarial do estado e em regime de parceria público 

privada, os hospitais foram avaliados em grupos homogéneos determinados com recurso a 

clustering hierárquico após estandardização de variáveis com capacidade explicativa dos 

custos seguida de Análise de Componentes Principais.  

 
 
. 

                                                 
5 http://benchmarking.acss.min-saude.pt/ 
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Figura 3 – Grupos e Instituições Hospitalares 

 

Fonte: ACSS6  

 

Não sendo perfeito, este instrumento possibilita a comparação entre instituições similares, 

podendo contudo existir instituições “fronteira” (entre grupos) que podem ser penalizadas no 

exercício. 

O ano de 2013 fica também marcado pela entrada em vigor de relatórios de benchmarking 

trimestrais baseados no modelo proposto pela Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS), aumentando a transparência e partilha de informação com a comunidade, numa 

perspetiva de construção do mercado público de prestadores de cuidados de saúde. O número 

e tipologia de indicadores tem em consideração o Plano Nacional de Saúde e aproxima-se das 

metodologias internacionalmente adotadas, permitindo fazer-se cumprir com o objetivo da 

comparação do desempenho dos hospitais portugueses no contexto internacional. Nesta 

lógica, será necessário aprofundar progressivamente os indicadores de qualidade clínica, 

assegurando-se a sua comparabilidade e fiabilidade dos dados. Esta abordagem reforçará a 

flexibilização do sistema de saúde ao possibilitar a prazo uma liberdade de escolha informada 

do doente entre diferentes prestadores públicos. 

                                                 
6 Microsite: http://benchmarking.acss.min-saude.pt/benchmarking/enquadramento/gruposinstituicoes.aspx 
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A eficiência de cada instituição é determinada pela relação de custos com a medida “doente-

padrão”. O cálculo do doente padrão baseia-se na transformação da atividade hospitalar por 

natureza heterogénea numa unidade de produção única de forma a possibilitar o exercício de 

comparação entre entidades. Importa esclarecer que o cálculo de doente-padrão não incorpora 

as especificidades particulares e toda a carteira de serviços das entidades hospitalares, pelo 

que, qualquer análise requer um aprofundamento da mesma a nível micro. 

 

Figura 4 – Dimensões do benchmarking e indicadores 

Fonte: ACSS7  

 

A ACSS (2013), defende que o objetivo primordial do benchmarking é o de apoiar os 

hospitais e as Administrações Regionais de Saúde no desenvolvimento do Plano Estratégico e 

define os objetivos que estão diretamente relacionados com os relatórios de benchmarking 

que serão disponibilizados aos Hospitais do SNS.  

                                                 
7Microsite: http://benchmarking.acss.min-saude.pt/benchmarking/enquadramento/dimbenchindicadores 
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Segundo OCDE (1997b), por forma a atingir os seus objetivos, as técnicas de benchmarking 

apresentam estratégias básicas, que passam pela avaliação do desempenho de uma 

organização de forma mais objetiva, comparando-a com outras organizações ou com um valor 

de referência (benchmark), de forma a identificar falhas ou problemas que a organização 

enfrente e áreas a melhorar, criando deste modo uma motivação sustentada com vista à 

melhoria. Nesta perspetiva, o benchmarking cria um incentivo para a melhoria mediante a 

exposição da posição relativa das organizações e, identificando em simultâneo os melhores 

processos a adotar. Dada a visão conservadora de muitas das organizações, o benchmarking 

pode servir como ferramenta para estimular a implementação de melhores práticas, 

nomeadamente, através da apresentação de casos de sucesso, bem como através da avaliação 

dos resultados da implementação dos planos de melhorias. 

 

1.3.2 Incorporação da metodologia do benchmarking no setor saúde, diversos países 

No caso Dinamarquês (um dos casos de maior avanço na Europa), verifica-se que, à data do 

estudo, ainda não era possível fazer um benchmarking da produtividade de todos os 

departamentos, de todos os hospitais de todo o país, havendo, no entanto, a expectativa de que 

isto fosse alcançado. Aliás, este facto é mesmo considerado como um fator organizacional 

fundamental para se induzir mudanças nos procedimentos de trabalho, que levem à melhoria 

da produtividade no sector da saúde dinamarquês (Castro, 2011). 

Na Dinamarca, o projeto nacional de desenvolvimento do indicador foi criado em 2009. Entre 

2000 e 2008, vários médicos profissionais designados pelas sociedades científicas 

desenvolveram indicadores de qualidade baseados em evidências para a gestão de doenças. O 

objetivo deste projeto foi o de documentar e desenvolver a qualidade do atendimento para o 

benefício do paciente. Outro objetivo do projeto foi realizar processos de avaliação 

comparativa através de um diálogo regular entre a agência de recolha dos indicadores e os 

representantes das instituições de uma região sobre os resultados dos indicadores, bem como 

diálogos estruturados com instituições cujos resultados foram atípicos. Esta abordagem 

encaixa-se encaixa dentro de um quadro que está a meio caminho entre a melhoria interna e o 

monitoramento externo, no sentido de que a agência iria realizar uma visita se este diálogo 

não produzisse explicações satisfatórias (Mainz, Hansen, Palshof e Bartels, 2009).  
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O IFQP8 – Federal Agency for Quality and Patient Safety, criou um processo de 

benchmarking semelhante, também chamado Diálogo Estruturado, em 2000 instituições de 

saúde desde 2001, baseado em 190 indicadores em 26 domínios da saúde. Os Hospitais 

recebem os seus próprios resultados, bem como as dos outros hospitais (BQS, 2011). Os 

Hospitais cujos resultados estão no painel de referência realiza-se, como parte do diálogo 

estruturado, uma análise dos resultados atípicos, como na Dinamarca, e além disso, há 

discussões entre profissionais das diferentes instituições de saúde para identificar as razões 

para as disparidades de desempenho. Os resultados para várias especialidades e as razões para 

as evoluções diferenciais entre as regiões são seguidos de ano para ano e, finalmente, os 

indicadores são analisados e discutidos do ponto de vista metodológico. 

No Reino Unido, Essence of Care é uma abordagem aos serviços de saúde, lançado em 2001, 

que visa melhorar a qualidade dos componentes fundamentais da assistência de 

enfermagem. Usa a evidência clínica de boas práticas para estruturar uma abordagem centrada 

no paciente para cuidar e informar a governação clínica. O benchmarking, conforme descrito 

na essência do cuidado, ajuda os praticantes a adotar uma abordagem estruturada para a 

partilha e comparação de práticas para que eles possam identificar as melhores práticas e 

desenvolver planos de ação (Street & Ward, 2009). Existem várias publicações que tratam 

esta estratégia e sua aplicação em diversos setores de atendimento. Destaca-se um estudo que 

(Butler, 2008), analisou os fatores políticos, profissionais, sociais e económicos que 

contribuíram para o desenvolvimento desta abordagem, com particular incidência sobre 

benchmarks relacionados com o tratamento de escaras. É também interessante acompanhar a 

iniciativa da União Europeia (UE), acerca de um processo de benchmarking de sete passos 

estruturado como uma nova ferramenta para avaliar os sistemas nacionais de vigilância das 

doenças transmissíveis em seis Estados-Membros, a fim de identificar os seus pontos fortes e 

fracos. O objetivo foi fazer recomendações para que os Responsáveis pudessem tomar 

decisões para melhorar a qualidade desses sistemas (Reintjes, Thelen, Reiche e Csohán, 

2008). 

Na Suíça, o OFAS9, lançou um projeto que emergiu em Novembro de 2000 de forma a 

melhorar a qualidade dos tratamentos médicos cobertos pelo programa de seguro de saúde 

obrigatório. O objetivo deste projeto é identificar formas de promover fortes ligações entre a 

                                                 
8 Institut Fur Qualitat & Patientensicherheit 
9 Office Fédéral des Assurances Sociales 
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medição da qualidade e gestão interna de um hospital. Treinados por uma equipe de 

consultores, os hospitais aprenderam a analisar os processos de tratamento e a identificar 

medidas de melhoria, bem como a forma de interpretar os resultados, comparando-os (OFAS, 

2005; Schwappach et al., 2003) . Isto é, não sendo diretamente um projeto onde foi 

mencionada a palavra benchmarking, trata-se de uma comparação que pretende identificar e 

promover as melhores praticas, e que, conforme defendem alguns autores, é uma forma 

indireta de fazer benchmarking interno. O benchmarking pode ser realizado internamente em 

organizações muito grandes (por exemplo, hospitais), em que é bem possível comparar os 

resultados entre serviços semelhantes. A vantagem do benchmarking interno é que ele é 

rápido e não muito caro, e visitas inter-serviços podem ser realizados sem quaisquer 

problemas de confidencialidade entre as instalações. Também é útil para a aprendizagem da 

metodologia. Contrariamente, a prática clínica do benchmarking externo de práticas clínicas, 

é difícil, dada a especificidade médica dos indicadores a serem utilizados, de forma a 

compreender como essas práticas podem ser comparados com outros setores. Para processos 

não-clínicos (faturação, gestão de stocks, a rastreabilidade dos produtos utilizados), a 

comparação com outros setores é possível. Assim, as comparações com os setores em que a 

rastreabilidade é fundamental, como a indústria farmacêutica ou de quaisquer outros setores 

com forte garantia de qualidade, podem valer a pena (Ettorchi-Tardy, Levif e Michel, 2012b). 

 

1.3.3 Algumas experiências de incorporação de benchmarking no setor de saúde 

Nos Estados Unidos, desde os anos 1990, a AHRQ10 tem vindo a desenvolver e expandir uma 

série de indicadores, usando um modelo conceitual com quatro dimensões para medir a 

qualidade, segurança, eficácia e eficiência dos serviços prestados dentro e fora dos 

hospitais. Estes indicadores são produzidos com dados clínicos e administrativos apenas dos 

hospitais (AHRQ, 2009, 2010). 

Os objetivos da PATH11, projeto concebido pela OMS foram avaliar e comparar o 

desempenho dos hospitais a nível internacional, utilizando uma abordagem multidimensional 

inovadora, a promover de projetos de voluntariado de benchmarking entre organizações e 

                                                 
10 Agency for Healthcare Research and Quality 
11 Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals 
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incentivar os hospitais para os processos de melhoria da qualidade (Groene, Klazinga, 

Kazandjian, Lombrail e Bartels, 2008). 

O projeto da HCQI12, lançado em 2001 pela OCDE incidiu sobre duas questões principais: 

quais os aspetos da qualidade da saúde devem ser avaliados, e como? O objetivo a longo 

prazo deste projeto é criar um conjunto de indicadores que possam ser usados para identificar 

novos caminhos de pesquisa sobre a qualidade de saúde nos países da OCDE. Estes 

indicadores servem essencialmente como ponto de partida para entender por que existem 

diferenças e que meios poderiam ser utilizados para reduzi-las de modo a melhorar a saúde 

em todos os países (Arah, Westert, Hurst e Klazinga, 2006; Marshall et al., 2006; Mattke, 

Epstein e Leatherman, 2006; McLoughlin et al., 2006). 

Existiram também outros projetos internacionais com base na comparação de indicadores de 

desempenho. Um deles, por exemplo, foi um projeto dos países nórdicos sobre indicadores de 

qualidade de saúde. O objetivo deste projeto do Conselho de Ministros Nórdico foi descrever 

e analisar a qualidade dos serviços para doenças graves nos países nórdicos como a 

Dinamarca, Finlândia, Groenlândia, Islândia, Noruega e Suécia, (Mainz, Hjulsager, Thorup-

Eriksen e Burgaard, 2009). 

 

                                                 
12 Health Care Quality Indicators 
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2 BREVE ABORDAGEM AO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE 

2.1 O SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE – CONTEXTUALIZAÇÃO  

Em Portugal os serviços de saúde sofreram modificações ao acompanharem os conceitos 

sociais, religiosos e políticos.  

Durante os séculos XVIII e XIX assistiram-se a inúmeras alterações nos serviços de saúde, 

com a contratação de médicos assalariados encarregues pela saúde pública e estabelecimento 

de hospitais públicos que complementassem os cuidados já prestados pelas Misericórdias, 

assim como a fundação de hospitais escola. Em 1903, entrou em vigor a organização dos 

“Serviços de Saúde e Beneficência Pública”. Em 1945, foi aprovada a lei que regulamentava 

os cuidados de maternidade, saúde infantil, tuberculose, lepra e saúde mental.  

Em 1946 deu-se a aprovação da primeira lei de segurança social. Estabeleceu-se um sistema 

de cuidados de saúde com caraterísticas “beveridgeano”, onde a população empregada e seus 

dependentes, recebiam cuidados de saúde pagos através de fundos de segurança social e de 

beneficência. O fundo era financiado por contribuições obrigatórias, tanto dos empregados 

como dos empregadores.  

Até à designada “Reforma de Gonçalves Ferreira” (1971), a prestação de cuidados de saúde 

era, sobretudo, de natureza privada, havendo, contudo cuidados mínimos de saúde prestados 

por hospitais das obras de caridade religiosas. Só a partir desta data o Estado reconhece e 

assegura esse direito, através de uma política integrada de saúde. Esta reforma permitiu a 

integração das atividades de saúde, a introdução da noção de planeamento central e de 

descentralização na execução, possibilitando a dinamização dos serviços locais e, sobretudo, o 

aumento da eficiência dos recursos usados, surgindo, assim, o primeiro esboço do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS).  

 

O Sistema de Saúde Português entre 1974 e 1990  

Com a Revolução de 1974, a política de saúde iniciou um processo de reorganização dos 

serviços de saúde, conhecidos como Serviços Médico-Sociais. Em 1976 foi consagrado na 

Constituição da República o princípio do direito do cidadão à saúde, com a criação de “um 
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serviço nacional de saúde universal, geral e gratuito”. Em 1979 reuniram-se as condições 

necessárias à criação do SNS, onde o Estado seria responsável por atestar que todos os 

cidadãos teriam iguais direitos no que concerne à proteção e acesso a cuidados de saúde 

gratuitos e universais, independentemente do seu estatuto económico e social, sendo este 

sistema financiado por impostos, usufruindo de autonomia financeira e administrativa. Estes 

cuidados de saúde incluíam cuidados de saúde integrados, vigilância da saúde, diagnóstico e 

tratamento de doentes, prevenção de doenças e reabilitação médica e social.  

Os princípios formulados na lei referiam a centralização do SNS, com gestão descentralizada, 

concentrando, também, os serviços de saúde públicos e os serviços fornecidos pela 

previdência social, que permitiam o pagamento dos subsídios monetários e outros serviços 

sociais pelo sistema geral da Segurança Social. O SNS foi organizacionalmente estruturado de 

forma descentralizada, compreendendo órgãos de âmbito central, regional e local e dispondo 

de serviços prestadores de cuidados de saúde primários e de cuidados de saúde diferenciados.  

Não obstante ao desenvolvimento do sistema unificado de cuidados de saúde, algumas 

caraterísticas do sistema pré-SNS permaneceram. Embora se tenha assegurado a 

universalidade, os subsistemas de saúde, que não foram integrados no SNS continuaram a 

cobrir um conjunto de funcionários (especialmente bancários e funcionários públicos), 

concedendo mais opções quanto à escolha do prestador e um nível de reembolso significativo 

quando os doentes recorrem a prestadores privados, comparativamente ao SNS. 

Consequentemente, as famílias cobertas pelos subsistemas possuíam de um uma cobertura, 

originando desigualdades no acesso.  

 

O Sistema de Saúde Português após 1990  

Desde a criação do SNS até hoje, tem-se assistido a diversas reformas no sistema de saúde, 

tentando acompanhar a evolução, necessidades e expectativas das sociedades. Contudo, a 

partir de 1990, existiram três alterações relevantes. Em 1990, é aprovada a Lei de Bases da 

Saúde, a qual veio estabelecer novos princípios de organização e funcionamento do sistema 

de saúde e, em 1993, a Lei Orgânica do Ministério da Saúde onde consta o novo estatuto do 
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SNS através do DL13, de forma a aplicar as alterações introduzidas pela Lei de bases e, desta 

forma superar a dualidade entre os cuidados de saúde primários e diferenciados, através da 

criação de unidades integradas. As unidades integradas de saúde visam possibilitar a 

articulação entre grupos de centros de saúde e hospitais, procurando-se uma gestão de 

recursos mais eficaz para os destinatários.  

No final da década de 90, mais propriamente em 1999, definiu-se o regime dos Sistemas 

Locais de Saúde (SLS). Os SLS formam um conjunto de recursos articulados (nomeadamente 

grupos hospitalares ou centros de saúde de uma mesma região) baseados na 

complementaridade e organizados segundo critérios geográfico-populacionais, que em 

conjunto com os centros de saúde e hospitais, pretendem promover a saúde e a racionalização 

da utilização dos recursos. Mais recentemente, em 2002, com a aprovação do novo regime de 

gestão hospitalar14, introduziram-se alterações substanciais na Lei de Bases da Saúde. 

Definiu-se um novo modelo de gestão hospitalar, que abrange os estabelecimentos 

hospitalares que integram a Rede de Cuidados de Saúde, para um modelo de gestão de tipo 

empresarial (EPE).  

Em 2002, é publicada a nova Lei de Gestão Hospitalar – Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, 

que redefine o novo regime jurídico dos hospitais públicos que passam a integrar a rede de 

prestação de cuidados de saúde diferenciados, abrindo assim a possibilidade para os hospitais 

poderem revestir a natureza de sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos ou 

de estabelecimentos públicos, dotados de personalidade jurídica, autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e natureza empresarial. Ainda no mesmo ano, surgiu o primeiro 

regime legal das PPP em Portugal, aplicável unicamente ao sector da saúde, por via do DL n.º 

185/2002, de 20 de Agosto. 

Em 2005, o acordo com o Programa do XXVII Governo Constitucional15, determinou a 

transformação em entidades públicas empresariais de 31 unidades de saúde às quais havia 

sido atribuído o estatuto de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. Cerca de 

dois anos depois em 2007, o DL nº 50-A/2007 determina a atribuição do estatuto de EPE a 

                                                 
13 Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro 
14 Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro 
15 Decreto-Lei nº 93/2005, de 7 de Junho 



 
 

Pág. 32 
 

  

um conjunto de Unidades Hospitalares, traduzindo-se na criação de mais 8 novas Entidades 

Empresariais. 

A economia portuguesa, no contexto atual, apresenta um elevado valor no défice orçamental, 

agravando a dependência de financiamento externo. Assim sendo, questões como a 

sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, assumem particular relevo no 

presente contexto económico. Neste sentido, atendendo à necessidade e à exigência de 

contenção orçamental, todas as políticas ou medidas que permitam o equilíbrio das contas 

públicas no curto prazo, com reflexos numa alteração a nível estrutural que viabilize o 

equilíbrio de longo prazo, serão desejadas. Assim, a conjuntura económica atual e as 

previsões de curto prazo em Portugal caracterizam-se, consequentemente, pela necessidade de 

cortes na despesa e aumentos da receita, de forma a permitir a consolidação orçamental, da 

qual não se excetua a necessidade de revisão do financiamento do SNS enquanto serviço 

universal, geral e gratuito. Assim, todos os esforços que visem o esforço de contenção de 

despesa e contribuam para a eficiência e eficácia do sistema de saúde, serão tomados em 

consideração. 

De acordo com o Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS, 2012) a situação 

económica e financeira dos hospitais portugueses tem vindo a deteriorar-se, com um visível 

agravamento dos défices e do nível de endividamento, com prejuízo da estabilidade e da 

segurança financeira necessárias a um bom desempenho. A elevada incerteza quanto à 

evolução das receitas e despesas públicas, associada à dívida crescente a fornecedores, 

nomeadamente à indústria farmacêutica, o crescente agravamento dos prazos médios de 

pagamento que acarreta um elevado risco de cortes de fornecimento aos hospitais, está a criar 

evidentes constrangimentos. Para além disso, "a dimensão da dívida a curto prazo é superior a 

80% do somatório dos contratos-programa negociados com os hospitais, consubstanciando 

uma inegável debilidade financeira" (OPSS, 2012). 

No entanto, apesar de tudo isto, não pode ser esquecido o facto de os hospitais serem 

frequentemente reconhecidos como organizações com maior grau de complexidade na sua 

estrutura e administração, com uma dinâmica própria e especial do mercado onde operam e a 

existência de caraterísticas específicas dos seus modelos económicos e de gestão (Costa & 

Lopes, 2007).  

O Memorando de Entendimento, assinado pelo Governo Português e a Troika, constituída 
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pelo FMI, pelo BCE e pela CE, reconhece a importância deste tipo de estudos, não só para 

que se potenciem globalmente os bons resultados e desse modo se garanta aos cidadãos as 

melhores práticas, mas também para que através do Benchmarking se distingam os 

procedimentos mais eficientes e isso possa contribuir para uma rede hospitalar globalmente 

mais racional e com menos desperdícios. 

 

2.2 CARATERIZAÇÃO ESTRUTURAL DO SNS 

Para além da finalidade nobre dos sistemas de saúde, que é a de contribuírem decisivamente 

para os ganhos em saúde espera-se, também que a ação pública na saúde contribua para a 

diminuição das desigualdades dos resultados em saúde e para a redução das desigualdades no 

acesso a tratamentos (Campos, 2007).  

Nas últimas décadas, assistiram-se a diversas transformações do sistema de saúde levando a 

melhorias significativas no estado de saúde da população portuguesa. O Ministério da Saúde é 

responsável pelo desenvolvimento das políticas nacionais de saúde, nomeadamente na 

regulação, organização e gestão global do Serviço Nacional de Saúde. Devendo igualmente, 

supervisionar e avaliar a política de saúde, coordenando as ações ligadas à saúde com os 

restantes Ministérios, particularmente com os Ministérios da Educação e o Ministério do 

Trabalho e Solidariedade Social. Estes últimos Ministérios são relevantes na estrutura 

organizacional e processo de decisão do SNS, no que respeita à formação médica e dos 

restantes profissionais de saúde e pagamentos a instituições sociais que prestam 

principalmente serviços a jovens, deficientes e idosos. 

 

2.2.1 Hospital no âmbito do sistema de saúde português 

A figura 5 expõe uma visão geral do papel representado pelos principais órgãos que 

representam o SNS (Deloitte, 2011). As instituições de cuidados de saúde primários e as 

instituições de cuidados secundários e continuados apresentam-se atualmente como a base do 

SNS e de todo o sistema de prestação de cuidados de saúde, coabitando com as entidades 

privadas e sociais de saúde. 
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Figura 5 – Visão dos principais órgãos que compõem o SNS 

 

Fonte: (Deloitte, 2011) – Saúde em análise, uma visão para futuro. 

 

Para Figueiredo (2009), as entidades responsáveis pela a intervenção tutelar e definição das 

políticas de saúde nacionais e regionais são o Ministério da Saúde (MS), por si ou através do 

Alto Comissariado da Saúde (ACS), a Direcção-Geral da Saúde (DGS) e as Administrações 

Regionais de Saúde (ARS). A aprovação dos Planos Estratégicos dos Hospitais EPE, é um 

processo com a intervenção da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), das ARS 

e do Ministério das Finanças (MF). Os contratos-programa são discutidos e assinados entre os 

Hospitais EPE e as ARS. A ACSS tem por missão principal administrar os recursos humanos, 

financeiros, instalações, equipamentos e sistemas de informação do SNS. A ARS, de cada 

região é responsável por garantir o acesso das populações à prestação de cuidados de saúde, 

adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde. Estas duas entidades são as 

gestoras e responsáveis pela recolha e monotorização dos indicadores de benchmarking. 



 
 

Pág. 35 
 

  

Figura 6 – Estrutura simplificada da rede do SNS 

 

Fonte: ACSS 2011, Rede SNS 2010 

 

A rede hospitalar (o número de hospitais, a sua localização e a sua tipologia) deve ser 

entendida como um sistema integrado de prestação de cuidados de saúde, pensado e 

organizado de uma forma coerente, assente em princípios de racionalidade e eficiência. A 

cada hospital deve ser atribuída uma área geodemográfica de influência e um papel específico 

na área assistencial, tendo em conta a sua articulação, nomeadamente no âmbito de uma rede 

de referenciação pré-definida, com os cuidados de saúde primários, com outras instituições 

hospitalares e com a rede de cuidados continuados. 

 

2.2.2 As organizações de saúde e sua complexidade 

Os hospitais não podem ignorar que têm, hoje em dia, uma tripla vertente nas respetivas 

missões: são simultaneamente plataformas tecnológicas sofisticadas, instâncias de 

acolhimento de pessoas em sofrimento e vetores essenciais de formação e ensino de 

profissionais de saúde. A organização e as atividades dos hospitais não podem ser 

equacionadas olhando apenas de e para o seu interior, sem atender o meio que os rodeia. De 

resto, além da missão assistencial, o SNS necessita que o conjunto dos seus hospitais assuma 

posicionamento decisor quanto à inovação tecnológica e organizacional, criador de 

conhecimento e de doutrina, modificador da realidade. A missão e a visão dos hospitais 
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devem constituir a declaração pública dos valores humanitários compartilhados por todos os 

que trabalham na organização e dos objetivos que se pretendem alcançar, favorecendo a 

confiança tão ansiada pelos utentes destas instituições prestadoras de cuidados de saúde.  

Descreve Morais (2010) que um hospital é constituído por diferentes indivíduos e grupos, 

reunidos em função de um determinado objetivo e estabelecendo entre si determinado tipo de 

relações de trabalho e de poder. De entre as organizações de saúde, os hospitais constituem 

organizações complexas. Esta complexidade resulta, entre outros, do trabalho especifico 

(tratamento de doentes) bem como da confluência de um leque muito variado de profissões 

(médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos, gestores, administradores, etc.), muita vezes 

com interesses, valores, atitudes, comportamentos, estratégias, perspetivas e horizontes 

temporais, aparentemente incompatíveis. Assim, o hospital tem uma autonomia relativa, 

devido à sua especificidade e complexidade, sem esquecer a sua historicidade. Dos diversos 

tipos de organização, o hospital representaria aquela que mais uso intensivo faz de recursos 

humanos, capital, tecnologia e conhecimento e ao mesmo tempo desempenha um papel 

fundamental no contexto em que está inserido relacionado com o tipo específico do bem que 

produz – prestação de cuidados de saúde, bem como a prevenção, proteção e promoção da 

saúde. 

Cinco configurações para organizações eficazes foram categorizadas por Mintzberg (1982): 

estrutura simples, burocracia mecanizada, burocracia profissional, forma divisionalizada e 

adhocracia. Este autor escreve a estrutura do hospital como uma burocracia profissional, uma 

organização muito diferenciada vertical e horizontalmente, em que o poder se situa no centro 

operacional, parte mais importante da organização. Diferenciada verticalmente, porque é na 

base da organização que se situa grande parte do poder. Para Mintzberg (1982), os serviços de 

apoio existem apenas para servir o centro operacional. A vantagem da burocracia profissional 

reside na capacidade para tornar eficientes as tarefas especializadas, principalmente as que 

exigem profissionais altamente qualificados, de tal modo que “este tipo de organizações 

permitem que os profissionais exerçam a sua atividade com um elevado grau de autonomia, 

leva a que exerçam a sua atividade de forma mais eficiente, o que acaba por ser uma 

vantagem” (Faria e Madeira, 2011). 

Em resumo pode se dizer que a palavra-chave da organização é o núcleo operacional; 

especialização horizontal das tarefas, descentralização vertical e horizontal. 
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2.2.3 O papel do gestor nas organizações de saúde 

A gestão é geralmente definida como um processo com uma componente interpessoal e 

técnica cujo objetivo é a transformação de recursos humanos, materiais e de tecnologias em 

resultados. Para que esse processo seja desenvolvido com sucesso, os gestores das 

organizações devem preencher diversas funcões (planear, organizar, liderar e controlar), 

utilizar aptidões de natureza concptual, interpessoal e técnica, e desempenhar um papel que 

assume diferentes dimensões (V. P. Reis, 2007).  

 

Figura 7 – A Gestão Hospitalar 

 

 

Segundo Neves (2014: 1-2) "o benchmarking hospitalar, no âmbito do planeamento, serviu já 

para orientar e apoiar a elaboração dos planos estratégicos de cada instituição e para a sua 

avaliação (...)". A publicação do relatório de benchmarking dos hospitais foi bem acolhida por 

ser uma metodologia relativamente simples e robusta, com a participação de todos os 

conselhos de administração dos hospitais, e por permitir que se tenha uma visão objetiva da 

performance relativa dos hospitais a nível nacional na comparação com os seus pares. 

Interessa agora que esta ferramenta seja usada por todos os que, de alguma forma, pela sua 

ação têm implicação na eficiência do seu hospital. É necessário que as administrações dos 

hospitais e seus respetivos gestores analisem o desempenho do seu hospital e procurem 

melhorar esse desempenho nas diversas componentes, acesso e qualidade do serviço prestado 
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aos utentes, produtividade e eficiência de meios, melhorando assim também a performance 

económico-financeira. Há diversos anos que os hospitais têm como base um modelo de 

financiamento que passa pela contratualização da sua atividade anual com as Administrações 

Regionais de Saúde (ARS).  

O trabalho do gestor poderá ser analisado sob três perspectivas que, se isoladamente 

contribuem para uma melhor compreensão do trabalho, em conjunto possibilitam uma visão 

global: das funções que o gestor realiza, as aptidões e os conhecimentos de que carece para 

desenvolver o seu trabalho e  o papel que desempenha nesse cargo.  

Segundo V. P. Reis (2007), o gestor, deve ser enquadrado na dimensão da informção 

relacionada com a definição, recepção e divulgação de informação interna e externa, e o 

benchmarking como uma ferramenta de gestão com uma forte componente interna e externa. 

O seu papel como monitor, define, procura e recebe uma ampla variedade de informação 

interna e externa que deverá integrar e assimilar corretamente na óptica da Instituição, 

devendo ser ele o centro nervoso de comando da informação interna e externa. Neste 

processo, os indicadores de benchmarking funcionam como disseminadores que transmitem a 

informação integrada e assimilada no interior, segundo a estratégia definida, e de acordo com 

os objetivos da organização. Como porta-voz, que transmita a informação para exterior 

segundo a estratégia definida, atento aos objetivos da organização. 

Os gestores devem ter autonomia para desempenhar as suas funções de acordo com objetivos 

previamente definidos e dispor dos instrumentos de gestão que lhes permitam fazê-lo. A ideia 

é proporcionar aos gestores os instrumentos utilizados no setor privado mas ajusta-los ao setor 

público. Uma vez disponíveis, os gestores públicos devem utilizá-los de forma adequada e 

serem responsabilizados pelos resultados (Silva, 2010). 

Também Drucker (1989) referiu que o papel dos gestores é fazer com que as pessoas sejam 

capazes de uma actuação conjunta, de modo a tornar as suas forças eficazes e as suas 

fraquezas irrelevantes, mencionando que “a gestão é sobre pessoas”, influenciando as 

gerações de gestores com a advertência de que “o que não pode ser medido não pode ser 

gerido”.  

A resistência à mudança e à quantificação em determinados setores é enorme, sobretudo em 

organizações do Estado, por diversas razões, nomeadamente porque isso expõe as 
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organizações à crítica e porque há quem entenda que determinados sectores são demasiado 

complexos para se poder medir a performance e se queremos gerir uma organização é 

necessário que se meça a sua performance. Contudo, são estas métricas de performance que 

ajudam os gestores a avaliarem o que estão a fazer bem e a perceberem o que devem fazer 

para melhorar no futuro. 

Os gestores são responsáveis pelas pessoas que trabalham numa dada organização. As suas 

acções em relação ao trabalho dessas pessoas envolvem directamente a liderança, ao 

reconciliar as necessidades individuais de cada trabalhador com os objetivos da organização 

(Mintzberg, 1995). Podemos dizer que esta afirmação vai ao encontro do conceito de 

liderança participativa, que apesar de ser liderada por um líder democrático ou participativo a 

tomar a decisão final, os outros membros são incentivados a contribuir no processo de 

decisão. Isto não só aumenta a satisfação no trabalho, ao envolver os colaboradores ou os 

membros da equipa naquilo que se está a passar na empresa como também ajuda a 

desenvolver as capacidades de todos. Os colaboradores e membros da equipa sentem que 

controlam o próprio destino e sentem-se motivados para trabalhar com afinco por algo mais 

do que a mera compensação financeira. 

 

2.3 INDICADORES DE BENCHMARKING ANALISADOS NOS RELATÓRIOS  

A partir de 2013, e de acordo com o ACSS, os hospitais são avaliados em cinco grupos 

homogéneos determinados com recurso a clustering hierárquico após estandardização de 

variáveis com capacidade explicativa dos custos, seguida de Análise de Componentes 

Principais.  

As entidades são comparadas em quatro dimensões: acesso, qualidade, produtividade, 

económica. Para cada área é possível, ao considerarmos os hospitais com melhor 

comportamento de cada grupo, estimar um potencial para a redução de custos para cada 

instituição e para a região de saúde respetiva.  
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Tabela 7 – Indicadores de benchmarking: Dimensão Acesso   

Indicador Objetivo do indicador 

Percentagem de consultas 
realizadas em tempo 
adequado 

Indicador que exprime em valor percentual a proporção de utentes referenciados 
(CTH) para 1ª Consulta Externa, com CE prestada dentro do Tempo Máximo de 
Resposta Garantido (TMRG), no total de 1ªs CE prestadas (CTH), no período 
em análise. 

Percentagem de inscritos 
em Lic com tempo de 
espera inferior ao TMRG 

Indicador que exprime em valor percentual a proporção do nº de doentes 
inscritos para cirurgia, que se encontram a aguardar pela intervenção, dentro dos 
tempos máximos de resposta garantida, no total de doentes inscritos, no fim do 
período em análise. 

Fonte: Estrutura dos indicadores de benchmarking (ACSS, 2012b) 

 

Tabela 8 – Indicadores de benchmarking: Dimensão Qualidade 

Indicador Objetivo do indicador 

% da cirurgias realizadas 
em ambulatório no total 
de cirurgias programadas 
(GDH) – para 
procedimentos 
ambulatorizáveis 

Indicador que exprime em valor percentual a proporção de episódios de 
ambulatório no total de episódios de ambulatório e internamento programados, 
para procedimentos cirúrgicos identificados pela CNDCA como mais 
frequentemente realizados em ambulatório, ocorridos no período em análise. 

Percentagem de 
reinternamentos em 30 
dias 

Indicador que exprime, em valor percentual, o nº de episódios de internamento 
ocorridos nos 30 dias posteriores à alta no total de episódios internamento. 

Percentagem de 
internamento com demora 
superior a 30 dias 

Indicador que exprime em valor percentual a proporção de internamentos com 
demora superior a 30 dias, no total de episódios de internamento com alta, 
ocorridos no período em análise. 

Percentagem de Partos 
por Cesariana 

Indicador que exprime em valor percentual a proporção de Partos por Cesariana 
no total de Partos ocorridos no período em análise. 

Percentagem de fraturas 
da anca com cirurgia 
efetuada nas primeiras 
48h 

Indicador que exprime em valor percentual a proporção de fraturas da anca com 
cirurgia realizada, a utentes com idade superior ou igual a 65 anos, nas 
primeiras 48 horas após admissão, no total de fraturas da anca com cirurgia 
realizada a utentes com idade superior ou igual a 65 anos. 

Fonte: Estrutura dos indicadores de benchmarking (ACSS, 2012b) 
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Tabela 9 – Indicadores de benchmarking: Dimensão Produtividade 

Indicador Objetivo do indicador 

Doentes-padrão por 
médico ETC 

Indicador que exprime o número de doentes-padrão por médico ETC 
(equivalente tempo completo) 

Doentes-padrão por 
enfermeiro ETC 

Indicador que exprime o número de doentes-padrão por enfermeiro ETC 
(equivalente tempo completo) 

Taxa de ocupação Relação percentual entre o total de dias de internamento no ano e a capacidade 
do estabelecimento 

Demora média observada 
vs demora média esperada 
– IASIST 

 

Demora média antes da 
cirurgia 
 

Indicador que exprime o número médio de dias entre a data de internamento e a 
data da cirurgia para episódios de GDH cirúrgicos de internamentos 
programados ocorridos no período em análise 

Fonte: Estrutura dos indicadores de benchmarking (ACSS, 2012b) 

 

Tabela 10 – Indicadores de benchmarking: Dimensão Económico-Financeira 

Indicador Objetivo do indicador 

Custos operacionais por 
doentes-padrão 

Indicador que exprime o valor dos custos operacionais por doente-padrão 

Custos com pessoal 
ajustados por doente-
padrão 

Indicador que exprime o valor dos custos com pessoal ajustados por doente-
padrão 

Custos com pessoal por 
doente-padrão 

Indicador que exprime o valor dos custos com pessoal por doente-padrão 

Produtos farmacêuticos 
por doente-padrão 

Indicador que exprime o valor dos custos com produtos farmacêuticos por 
doente-padrão 

Custos com medicamentos 
por doente-padrão 

Indicador que exprime o valor dos custos com medicamentos por doente-padrão 

Material de Consumo 
Clínico por Doente Padrão  

Indicador que exprime o valor dos custos com material de consumo clínico por 
doente-padrão 

Fornecimentos e serviços 
externos por doente-
padrão 

Indicador que exprime o valor dos custos com fornecimentos de serviços 
externos por doente-padrão 

Percentagem de custos 
com horas extraordinárias 
e suplementos no total de 
custos com pessoal 

Indicador que exprime em valor percentual a proporção de custos 
"extraordinários" no total dos custos com pessoal. 
 

Percentagem com custos 
com prestações de serviços 
no total de custos com 
pessoal 

Indicador que exprime em valor percentual, a proporção de custos com 
fornecimentos e serviços externos (honorários, serviços informáticos e serviços 
técnicos de recursos humanos) no total de custos com pessoal 

Fornecimento de Serviços 
- Área Bruta m2 

Indicador que exprime os custos com fornecimentos e serviços por cada metro 
quadrado da área bruta da Instituição 

Fornecimento de Serviços 
- Área Útil m2 

Indicador que exprime os custos com fornecimentos e serviços por cada metro 
quadrado da área útil da Instituição 

Fonte: Estrutura dos indicadores de benchmarking (ACSS, 2012b) 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA E ESTRATÉGIA DE 

INVESTIGAÇÃO A ADOPTAR  

Realizada a revisão de literatura deste estudo, torna-se imperativo descrever os procedimentos 

utilizados no presente trabalho. Assim, este capítulo tem como principal objetivo apresentar o 

quadro metodológico da nossa investigação (opções metodológicas), cuja organização nos 

levou a dividi-la em cinco pontos fundamentais: método, questões de investigação, 

caraterização da amostra, método de recolha de dados e estrutura do questionário. 

Em relação ao Método, começar-se-á por realizar uma breve caraterização da metodologia e 

as técnicas consideradas mais adequadas ao tipo de estudo, bem como enunciar-se-ão os 

aspetos principais para operacionalizar as variáveis em estudo, indicando-se para tal o 

processo a utilizar no tratamento estatístico e na análise dos dados. 

As questões de investigação serão explicadas de forma detalhada, sendo que de uma forma 

geral se pretende numa primeira fase, identificar quem são os decisores hospitalares, qual o 

seu percurso e a sua posição na instituição que representam. Numa segunda fase, pretende-se 

avaliar a perceção dos decisores hospitalares sobre o recurso à metodologia do benchmarking 

como ferramenta de gestão. 

Também neste capítulo nos debruçaremos sobre a caraterização da amostra. Deste modo, o 

campo de análise são os profissionais pertencentes a cargos de direção e chefia, e que são 

utilizadores de informação hospitalar no seu dia-a-dia de trabalho. Esta seleção surgiu da 

impossibilidade de inquirir todos os profissionais, tendo-se direcionado o estudo aos 

profissionais com uma ou mais caraterísticas comuns ao nível de cargos de direção.  

Por fim, e no que se refere ao Método de recolha de dados, não havendo questionários já 

testados e aferidos para os modelos que se pretendiam estudar no sector da saúde, 

nomeadamente a aplicação da ferramenta do benchmarking, optou-se por criar um 

questionário único que incluísse modelos que permitissem estudar o conhecimento, liderança, 

aplicação, vantagens e implementação. Neste contexto, e dado os inquiridos alvo (Conselho 

de administração e gestores – médicos, enfermeiros e coordenadores – chefias intermédias), 

considerou-se mais apropriado formular as questões, de modo a constituir um único  

questionário que tivesse  aceitação por parte de todos os respondentes.  
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Por último será apresentado será ainda exposta a estrutura e questões do questionário 

aplicado. 

 

3.1 SOBRE O MÉTODO  

A definição da metodologia do estudo pretende fundamentar a utilização dos métodos 

adaptados ao alcance dos objetivos propostos, dado que “a opção pelo método e técnica de 

pesquisa depende da natureza do problema que preocupa o investigador, ou do objeto que se 

deseja conhecer” (Santos & Clos, 1998: 1-17). Tal atitude permite obter coerência e 

significância naquilo que diz respeito às referências teóricas, com o intuito de validar o estudo 

(Fortin, Côté & Vissandjeé, 2003). 

Através do método científico, os investigadores procuram a solução de problemas, de forma a 

dar sentido à experiência humana, para compreender a regularidade dos fenómenos e para 

prever circunstâncias futuras. Como diz Barañano (2004: 22), “ a geração da ciência exige a 

aplicação de um método que garanta a exatidão dos conhecimentos. Por outras palavras, 

precisa de aplicação do denominado método científico”.  

Métodos e técnicas são usados muitas vezes como sinónimos, mas na realidade são conceitos 

bem diferentes. Segundo Gil (1995), refere-se ao método como “o caminho para se chegar a 

determinado fim”. Na opinião de Barañano (2004: 22) o método científico “é um instrumento 

para a sondagem da realidade, formado por um conjunto de procedimentos, através dos quais 

os problemas científicos são formulados e as hipóteses científicas examinadas É uma 

orientação que facilita ao investigador o planeamento da sua investigação, a formulação de 

hipóteses, a realização de experiências e a interpretação dos seus resultados, ou seja, 

representa a estratégia da investigação a adotar”.  

No que respeita às técnicas, Barañano (2004) considera que são os instrumentos que permitem 

fazer a recolha e o tratamento da investigação, referindo-se às documentais (clássicas e 

análise de conteúdo), às não documentais, de observação indireta (entrevistas, questionários, 

escalas de conteúdo e testes) e de observação direta (participante e não participante). A 

investigação científica tem como objetivo explicar e compreender porque razão os fenómenos 

acontecem, bem como descobrir e descrever acontecimentos.  
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O estudo pode ser do tipo exploratório ou explicativo, descritivo e transversal. Neste caso, o 

nosso estudo, é exploratório, pois tem por objetivo aprofundar conhecimentos sobre 

determinado assunto e produzir essencialmente descrições sobre eventos investigados, 

sugerindo explicações e hipóteses causais. No entanto, estes estudos caracterizam-se por 

“explorar as dimensões desse fenómeno, a maneira pela qual se manifesta e os outros fatores 

com os quais ele se relaciona, além de procurar, observar e registar a incidência de 

fenómenos” (Polit & Hungler, 1995: 119).  

Gil (1991: 45-46), considera que os estudos exploratórios, têm como objetivo, “proporcionar 

mais familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito”. Segundo Rudio 

(1983: 14) é também um estudo descritivo, porque: “tem por objetivo obter informação do 

que existe, afim de poder descrever e interpretar a realidade, [...] descreve os fenómenos tais 

como já existem na realidade”. No mesmo sentido, Gil (1991: 45) refere que: “os estudos 

descritivos têm como objetivo primordial a descrição das caraterísticas de determinada 

população ou fenómeno ou, então, o estabelecimento de relação entre variáveis”. De explicar 

ainda que, por exemplo, Polit e Hungler (1995) consideram um estudo transversal quando a 

recolha de dados é realizado num momento específico, e não ao longo do tempo como 

acontece num estudo longitudinal. 

Assim, e perante o acima exposto, o presente estudo classifica-se como um estudo do tipo 

transversal, explicativo e exploratório, com recurso ao método Científico e a técnicas de 

observação indireta (aplicação de questionários). 

No que se refere ao tipo de análise que será utilizada para avaliação dos dados colhidos, ou 

seja, das variáveis a analisar, seja o tipo de testes utlizados, para Pardal e Lopes (2011) esta 

escolha depende diretamente do método, do modelo de análise pré-estabelecido e da definição 

da amostra, sendo estes aspetos aprofundados no ponto 4. 2 – Apresentação e análise dos 

resultados. 

 

3.2 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO  

Tendo em atenção o que acima referido, formularam-se cinco grandes grupos de questões que 

pretendem ser respondidas ao longo do trabalho de investigação. 
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Na primeira fase pretende-se fazer uma avaliação organizacional, relacionando por um lado 

as caraterísticas organizacionais dos hospitais e por outro lado a sensibilidade geral que os 

profissionais têm relativamente aos hospitais: - Estilo de gestão/Liderança? Relação do 

decisor hospitalar com o Hospital? A perceção que os decisores têm sobre as metas e 

objetivos? 

Numa segunda fase pretende-se fazer uma avaliação do conhecimento do benchmarking 

como ferramenta de Gestão, entre outras ferramentas de gestão: - Qual grau de conhecimento 

sobre algumas ferramentas de gestão? Qual grau de conhecimento do benchmarking como 

ferramenta de gestão? 

A terceira fase pretende avaliar a perceção dos decisores hospitalares sobre o recurso à 

metodologia do benchmarking como ferramenta de gestão: - Quais as perceções dos decisores 

sobre as caraterísticas e composição dos possíveis indicadores do Benchmarking? - Quais as 

suas perceções sobre o processo de implementação/execução do benchmarking como 

ferramenta de gestão? - Quais as suas perceções sobre o processo de benchmarking nos 

hospitais? - Qual a perceção dos decisores quanto a possíveis barreiras à implementação da 

metodologia do Benchmarking? 

Numa quarta fase pretende-se responder a uma das questões principais – qual a perceção dos 

decisores sobre o reconhecimento do nível de capacidade que os indicadores económico-

financeiros apresentam, e a destes avaliarem o desempenho económico-financeiro de um 

hospital, e comparando as quatro principais dimensões de indicadores do benchmarking em 

relação as instituições que se comparam diretamente: Qual nível de capacidade que atribuem 

aos indicadores económico-financeiros? Comparar as quatro dimensões dos indicadores de 

benchmarking em relação as instituições que se comparam diretamente? 

Por último , pretende-se conhecer quem são os decisores hospitalares, qual posição na 

instituição que representam, o número de anos a exercer funções de chefia – considerando as 

seguintes questões do tipo dados demográficos, como a idade, o género, o nível de 

escolaridade, vínculo contratual: Quem são os decisores hospitalares? Quais os seus níveis de 

formação base e complementar? Quantos anos de experiencia em funções de chefia, quer na 

atual instituição, quer em outras instituições? 

É nesta base que tentaremos investigar considerando como principal objetivo a perceção dos 
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decisores sobre o reconhecimento de potencialidade de à metodologia do benchmarking como 

ferramenta de gestão nos hospitais e conhecer as perceções dos decisores sobre as 

caraterísticas e composição dos possíveis indicadores do benchmarking. 

Figura 8 – Organização do estudo 

 

 

 

3.3 CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA PREVISTA  

Sendo uma População um conjunto de elementos que apresentam caraterísticas comuns que 

os identificam como pertencentes a essa população, e caraterísticas que os diferenciam de 

outras populações, torna-se indispensável definirmos a População de estudo a partir da qual 

será feita a escolha da amostra. 
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Assim, no processo de escolha da amostra, foi necessário primariamente definir a população 

de estudo por forma a selecionar a amostra adequada em termos de caraterísticas e dimensão. 

Esta estratégia prende-se com o facto de, geralmente, o número de elementos de uma 

População ou universo ser demasiado grande para que seja possível observar todos os seus 

elementos.  

Deste modo, a base populacional deste estudo constituiu-se pelas Chefias das Instituições 

Hospitalares incluídas no processo de benchmarking disponibilizado pela ACSS, à data do 

estudo. 

Gráfico 1 – Instituições Hospitalares inseridas no benchmarking da ACSS 

 

 

Num total de 42 Instituições Hospitalares, incluídas no processo de benchmarking hospitalar 

disponibilizado pela ACSS, 21 são Centros Hospitalares, 10 Hospitais, 8 ULS`s e 3 IPO`s, 

que se fazem representar por 42 Conselhos de Administração, dos quais 38 são Entidades 

Públicas Empresariais (EPE) e 4 Parcerias Público Privadas (PPP).  
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Gráfico 2 – Personalidade jurídica das Instituições Hospitalares 

 

 

A ACSS disponibiliza ainda uma divisão e classificação destas Instituições em grupos 

homogéneos, por forma a permitir uma mais adequada e correta comparação entre si. Esta 

divisão foi feita pela ACSS recorrendo ao método de clustering hierárquico, e após 

estandardização de variáveis com capacidade explicativa dos custos e Análise dos 

Componentes Principais de cada Instituição. Assim, 9 das Instituições constantes da lista 

pertencem ao Grupo B, 16 ao Grupo C, 8 ao Grupo D, 6 ao Grupo E e 3 ao Grupo F. 

Gráfico 3 – Divisão das Instituições Hospitalares por grupos 

 

 

 

Identificadas as instituições definiu-se, dentro de cada instituição, o número de questionários 

a realizar. 
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Tabela 11 – Denominações das instituições hospitalares 

Grupo Denominação 

B 
 

Centro Hospitalar, EPE16 
Unidade Local de Saúde  

C Centro Hospitalar, EPE 
D Hospital, PPP17 
E Centro Hospitalar, EPE 
F IPO, EPE 

Fonte: Adaptação livre natureza jurídica dos hospitais em Portugal.18 

 

Tendo em conta o objeto de estudo em causa, a dimensão da amostra por estabelecimento 

hospitalar teve em consideração a classificação das instituições por grupos, diminuindo desta 

forma os riscos de sub-representação, como poderia ocorrer, por exemplo, no caso da não 

disponibilidade para responder ao questionário. Nestes termos, a tabela 13 prevê o número de 

questionários a aplicar em cada instituição. 

 

Tabela 12 – Número de questionários previstos por grupos 

Grupos Denominação Nº Questionários  

B 
 

Centro Hospitalar, EPE 20 
Unidade Local de Saúde, EPE 10 

C Centro Hospitalar, EPE 10 
D Hospital, PPP 10 
E Centro Hospitalar, EPE 10 
F IPO, EPE 10 

 

O sistema de governação dos hospitais portugueses E.P.E., de acordo com os Estatutos 

Hospitalares publicado no Decreto-Lei 233/2005, assenta numa trilogia de órgãos – O 

Conselho de Administração, o Fiscal Único e o Conselho Consultivo, sendo o Conselho de 

Administração a chefia de topo e o órgão a quem “compete garantir o cumprimento dos 

                                                 
16 Estabelecimentos públicos, dotados de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial e natureza empresarial. 
17 Estabelecimento público a construir em financiamento por parceria público-privada 
18 Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro. Aprova o novo regime jurídico de gestão hospitalar e procede à primeira 
alteração à Lei nº48/90 de 24 de Agosto. 
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objetivos básicos, bem como o exercício de todos os poderes de gestão que não estejam 

reservados a outros órgãos” (Figueiredo, 2009). 

Figura 9 – Organograma dos grupos de chefias 

 

 

 

Fonte: Própria, adaptado dos Organogramas institucionais dos hospitais 

 

Segundo OCIIC19 (2014), define que as chefias intermédias atuam entre a gestão de topo e a 

operação. São responsáveis pela seleção, formação, esquema de incentivos, controlo de 

qualidade, cumprimento de procedimento, moral e motivação, e avaliação dos colaboradores 

que, no dia-a-dia, asseguram a operação e o funcionamento das organizações. Os 

colaboradores esperam dos seus chefes diretos orientação, informação, feedback, 

envolvimento e, sem dúvida, uma liderança motivacional. É neste contexto que as chefias 

intermédias assumem um papel ativo e quotidiano no desdobramento da estratégia e na 

concretização do contributo de cada um para os objetivos de todos, seja do departamento, da 

área, da direção e da empresa. 

                                                 
19 Observatorio Comunicacao Interna e Identidade Corporativa 

 
Conselho de Administração 

 
Diretores de Serviço 

Médico 

 
Chefes de Serviço e 

Supervisores de Enfermagem Responsáveis/Diretores de 
Serviços Administrativos 
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Figura 10 – Pirâmide hierarquia   

 

 

Dada a importância destes grupos na gestão hospitalar, considerou-se no processo de seleção 

dos indivíduos a inquirir em cada unidade, quatro grupos alvos – Conselho de Administração, 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos Superiores. Esta seleção teve também em vista os diferentes 

papéis exercido pelos 4 grupos, nomeadamente no que se refere ao peso diferenciado na 

organização e no sistema de saúde, evidenciados pela diferenciação técnica e pela força 

representativa da profissão, factos que, têm naturalmente repercussão sobre a forma como 

cada um participa no processo de tomada de decisão hospitalar. Desta forma, e tendo em 

conta o sistema de poder no hospital, não se atribui a todos os atores a mesma ponderação no 

processo de decisão, o que à partida contribuirá para uma maior heterogeneidade de respostas. 

As tabelas abaixo refere-se à distribuição prevista para o número de questionários por funções 

de chefia. 

 

Tabela 13 – Distribuição prevista do número de questionários por funções de chefia 

Denominação Nº Questionários  % Questionários 

Conselho de Administração 10 14,29% 
Diretores de Serviços Clínicos  20 28,57% 
Chefes de Serviços: Enfermeiros Chefes e Supervisores 20 28,57% 
Responsáveis/Diretores de Serviços Administrativos 20 28,57% 

 

Tabela 14 – Distribuição prevista do número de questionários por Chefias de Topo e 

Intermédias 

Denominação Nº Questionários  % Questionários 

Chefias de Topo 10 14,29% 
Chefias Intermédias 60 85,71% 

Chefias 
de Topo 

Chefias 
Intermédias 
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Assim, o presente estudo inclui elementos que integram o conselho de administração das 

Instituições Hospitalares (Presidentes, Administradores/Vogais, Diretores Clínicos e 

Enfermeiros Diretores), aos Adjuntos do Diretor Clínico (Diretor do Serviço de Urgência) e 

aos restantes diretores de serviço (Diretores dos Serviços de Clínicos), bem como chefias de 

enfermagem (Enfermeiros Chefes) e as chefias dos Serviços Administrativos.  

Durante o processo de seleção da amostra, foram ainda tidos em consideração os seguintes 

aspetos:  

1. A seleção das Instituições baseou-se no pressuposto de que todos os hospitais 

públicos, quer pertencentes ao modelo empresarial, quer pertencentes ao modelo SPA, 

quer pertencentes ao modelo de parcerias público-privadas, estão sujeitos ao mesmo 

tipo de constrangimentos sociais, políticos e económicos, apesar das suas formas 

estatutárias e regulamentadoras poderem variar; 

2. A recolha de dados em apenas um hospital de cada um destes grupos levaria a 

resultados muito marcados pelos “índoles” da instituição, o que tenderia a aproximar a 

pesquisa do modelo estudo de caso. Assim, optou-se pela aplicação dos questionários 

em pelo menos dois hospitais de cada grupo, aos quais foram enviados os respetivos 

pedidos de autorização; 

3. O método aleatório de seleção das Instituições Hospitalares não foi considerado 

adequado ao estudo, visto que a amostra poderia ser mais igualmente representativa 

através de seleção prévia, nomeadamente em função da disponibilidade manifestada 

pelas instituições, o que favorece uma obtenção mais significativa de dados para o 

estudo. 

Em resultado destas opções, a recolha de dados decorreu em instituições do Sistema Nacional 

de Saúde anónimas e disponíveis a participar no estudo. 

 

3.4 MÉTODO DE RECOLHA DE DADOS  

A recolha de dados é uma etapa fundamental num trabalho de investigação, e requer a 

elaboração de um instrumento apropriado por forma a alcançar os objetivos inicialmente 

traçados e as caraterísticas da população. Neste estudo, o questionário foi o instrumento 

utilizado, uma vez que se pretende obter uma amostra ampla, mantendo o rigor das 
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informações colhidas.  

Estes processos incluem a definição do problema, os objetivos da investigação, o 

desenvolvimento do plano de investigação, a recolha de informações, a análise dessas 

informações e, por último, a apresentação dos resultados (Fortin et al., 2003).  

Tabela 15 – Etapas de realização de pesquisa de acordo com aplicação de um 

questionário 

Etapas Descrição 

Planeamento e desenho do 
questionário 

- Definir objetivos e hipóteses a testar; 
- Definir a população; 
- Determinar dimensão da amostra e técnica a utilizar; 
- Escolher o método de recolha de dados; 
- Elaborar questionário; 
- Testar o questionário; 

Recolha de dados - Método de recolha claro, atrativo, atualizado para obter uma boa taxa 
de resposta  

Acesso aos dados - Acelerar o processo com métodos automáticos de entrada de dados 
Preparação dos dados - Examinar os dados; 

- Verificar pressupostos dos métodos de análise; 
- Calculo das variáveis; 

Análise dos dados - Definir a escala das variáveis; 
- Produzir estatísticas descritivas e representações gráficas; 
- Construir modelos explicativos; 
- Registar análises executadas; 
- Interpretar resultados; 

Divulgação dos resultados - Apresentação e discussão dos resultados apurados 

Fonte: Adaptado de Alves (2006) 

 

Para Quivy e Campenhoudt (2008: 70), um questionário, o instrumento utilizado neste estudo, 

“consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representante de uma 

população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às 

suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às suas 

expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um acontecimento ou de um 

problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que interesse os investigadores”. 

De fato, o questionário revela-se como um instrumento de recolha de dados através de uma 

técnica de auto-preenchimento por parte dos participantes. Trata-se de um instrumento 

constituído por um número limitado de questões/declarações apresentadas de forma escrita. 

O questionário a aplicar no presente estudo, é constituído por diferentes questões, as quais 
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foram elaborados por base diferentes instrumentos publicados. As questões formuladas são 

maioritariamente questões fechadas. O inquirido pode assinalar resposta(s) mediante as várias 

opções que lhe são apresentadas, tendo deste modo, de identificar a resposta mais adequada à 

sua opinião, face à listagem que lhe é apresentada. Dentro do grupo de respostas fechadas 

identificam-se duas categorias: 

- Questões de resposta única, com apenas uma modalidade de resposta; 

- Questões de escala, com várias modalidades de respostas gradativas. 

Através da aplicação deste questionário pretende-se medir aspetos como atitudes ou opiniões 

do público-alvo no seio hospitalar, recorrendo à utilização de escalas. De uma forma geral, a 

avaliação das respostas será medida através de uma escala medidora do nível de concordância 

ou não concordância à afirmação, de acordo com um formato padrão de 5 níveis: 

1. Não concordo totalmente 

2. Não concordo parcialmente 

3. Indiferente 

4. Concordo parcialmente 

5. Concordo totalmente 

 

De referir, que os questionários foram disponibilizados aos participantes sob duas formas: 

formato em papel e formato on-line (recurso ao programa Google Docs), por forma a fornecer 

a opção mais facilitadora de preenchimento aos inquiridos. 
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3.5 ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO   

3.5.1 Construção do questionário 

O questionário aplicado compreende um conjunto de questões relacionadas que estruturam os 

pontos de vista dos profissionais sobre o recurso à metodologia do benchmarking como 

ferramenta de gestão, bem como as principais estratégias com vista ao aproveitamento desta 

ferramenta. Para facilitar a tarefa dos inquiridos, foi tido em linha de conta uma organização 

lógica do questionário, com diversas questões individualizadas e numerados de forma 

sequencial. Assim, o questionário encontra-se organizado pelos itens constantes na tabela 16. 

 

Tabela 16 – Grupos e número de questões do questionário aplicar  

Grupo Descrição Questões 

Grupo I Avaliação organizacional Nº 1; 2; 3 e 4 

Grupo II Perceção sobre o conhecimento das ferramentas de gestão Nº 5; 6; 7; 9; 10 
Grupo III Recurso à metodologia do benchmarking  Nº 8; 11; 12, 13 
Grupo IV Nível de capacidade que os gestores atribuem aos indicadores 

benchmarking económico-financeiros 
Nº 14, 15 

Grupo V Caraterização do respondente Nº 17, 18, 19 

 

O questionário é constituído essencialmente por questões fechadas, cujas opções de resposta 

consistem numa escala de Likert com 5 pontos, exceto para as questões nº 6, 7, 9 e 10. Estas 

questões consistem em respostas de escolha múltipla, a diferentes situações: qual o órgão 

responsável pela implementação do benchmarking nos hospitais; quanto a implementação da 

ferramenta de gestão relativa ao benchmarking nos hospitais; forma como os decisores 

hospitalares tem acesso aos indicadores de benchmarking, e por último, de que forma os 

indicadores são analisados. 

O questionário é constituído por 20 questões, estando estruturado da seguinte forma:  
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Figura 11 – Capa questionário 

 

Na capa é facultada uma breve 

contextualização do estudo e explicação 

geral sobre o preenchimento do mesmo, 

tendo sido transcrito nos mesmos moldes  

para o formato on-line. 

 

Grupo I  

Avaliação organizacional 

O grupo I é composto pela questão n.º 1 e 2 do questionário, que têm como objetivo principal 

a caraterização da unidade hospitalar, nomeadamente quanto à personalidade jurídica e 

classificação do hospital de onde é proveniente o respondente.  

Com as questões n.º 3 e 4 pretende-se analisar as caraterísticas organizacionais do hospital, 

conhecer a sensibilidade geral dos profissionais relativamente ao estilo de gestão e liderança 

da instituição, e a relação dos gestores hospitalares com o hospital que representam. 

 

Grupo II  

Conhecimento das ferramentas de gestão 

O grupo II é composto por um conjunto de questões que pretendem avaliar o nível de 

conhecimento dos respondentes acerca de algumas ferramentas de gestão (Tableau de board; 

Benchmarking; ABC; Balanced Scorcard; Análise Custo-benefício; Análise Swot), e se estas 

estão implementadas, especificamente na questão nº 5.  

As questões n.º 6, 7, 9 e 10 estão direcionadas para a questão primordial deste estudo, a 

implementação da ferramenta de gestão relativa ao benchmarking. Analisam também de que 

forma os respondentes têm acesso aos indicadores do benchmarking hospitalar e como são 

analisados assim que são conhecidos, quer por relatórios emitidos pela entidade gestora do 

benchmarking hospitalar (ACSS) quer pela sua publicação no microsite destinado para o 

efeito. 
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Grupo III  

Recurso à metodologia do benchmarking 

No grupo III a questão n.º 8 relaciona uma lista de objetivos associados ao benchmarking 

como ferramenta de gestão hospitalar que estão identificados no capítulo 2 da revisão de 

literatura. Assim, é possível perceber o grau de importância que os respondentes atribuem a 

cada um dos objetivos e ao mesmo tempo relacioná-los com o objetivo primordial defendido 

pela ACSS – “… o objetivo primordial do benchmarking é o de apoiar os hospitais e as 

ARS`s no desenvolvimento do Plano estratégico” (Ministério da Saúde, 2013).  

A questão nº 11 diz respeito às caraterísticas e composição dos indicadores de benchmarking 

definidos na metodologia do benchmarking (ACSS, 2012b). Este aspeto é importante na 

medida em que, o quadro estratégico de indicadores de desempenho das unidades hospitalares 

deverá responder às aspirações, expectativas e necessidades dos diferentes stakeholders: 

Ministério da Saúde (objetivos de política de saúde e de desempenho operacional e 

económico – financeiro), Ministério das Finanças (objetivos de sustentabilidade e de 

eficiência na utilização dos recursos financeiros), Utentes (objetivos relacionados com os 

níveis de qualidade apercebida). As entidades são comparadas em quatro dimensões: (1) 

acesso; (2) qualidade; (3) produtividade; (4) económica. 

As questões nº 12 e 13 comportam um conjunto de afirmações no qual se pretende avaliar a 

perceção dos decisores hospitalares sobre o recurso à metodologia do benchmarking como 

ferramenta de gestão, nomeadamente, ao processo de implementação/execução do 

benchmarking como ferramenta de gestão, ao processo de benchmarking nos hospitais e às 

possíveis barreiras à implementação da metodologia do benchmarking nos hospitais. 

 

Grupo IV  

Nível de capacidade que os gestores atribuem aos indicadores benchmarking económico-

financeiros 

As questões n.º 14 e 15 pretendem conhecer qual a perceção dos decisores sobre o 

reconhecimento do nível de capacidade que os indicadores económico-financeiros 

apresentam, e capacidade destes avaliarem o desempenho económico-financeiro de um 

hospital. Estabelecendo uma comparação direta com outras instituições, pretende-se ainda que 
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o respondente avalie as quatro principais dimensões dos indicadores do benchmarking. 

 

Grupo V 

Caraterização do respondente 

A questão n.º 17 corresponde aos dados que permitem obter a caraterização socio-

demográfica do respondente, nomeadamente no que respeito à idade, ao género, à formação 

académica, às formações na área de Gestão ou Administração, vínculo contratual, 

caraterização das funções de chefia e anos de experiência em funções de chefia atuais. 

A questão n.º 18 corresponde a uma questão de controlo, onde se pretende questionar o 

respondente acerca do grau de confiança com que respondeu ao questionário. 

Por último, as questões n.º 19 e 20 são de resposta aberta, onde o respondente pode colocar 

todo o tipo de observações que considere pertinentes para o estudo. A opção de envio dos 

resultados do estudo é uma possibilidade colocada ao respondente, caso queira indicar o seu 

endereço eletrónico. 
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3.5.2 Categorização  

Relativamente às categorias, foram previamente agregados cinco pontos-chave do tema da 

investigação. 

 

Tabela 17 – Categorização dos pontos-chave do questionário 

Categoria Subcategoria Descrição 

 
Avaliação 
organizacional 

 
Caraterização do estilo de gestão/liderança  
 
Caraterização da perceção da relação do 
decisor hospitalar com a Gestão Hospitalar 
 

Relaciona por um lado as caraterísticas 
organizacionais do hospital e por outro 
lado permite conhecer a sensibilidade 
geral que as Chefias Hospitalares têm 
relativamente ao seu hospital, bem 
como a perceção que os decisores têm 
sobre as metas e objetivos. 

Perceção sobre o 
conhecimento 
das ferramentas 
de gestão 

Conhecimento das diversas ferramentas de 
gestão 
 
Conhecimento e forma de implementação do 
benchmarking como ferramenta de gestão 

Entendimento dos gestores hospitalares 
em relação ao seu conhecimento em 
relação a algumas ferramentas de 
gestão, existentes no âmbito hospitalar. 

 
Recurso à 
metodologia do 
benchmarking  

Objetivos associados ao benchmarking como 
ferramenta de gestão hospitalar identificados no 
capítulo 2 – revisão de literatura 

Qual entendimento dos gestores 
hospitalares em relação ao processo de 
implementação/execução, quanto a 
possíveis barreiras à implementação da 
metodologia do benchmarking. No que 
concerne as principais caraterísticas e 
composição dos indicadores de 
benchmarking nas suas diferentes 
dimensões. 

 
Caraterísticas e composição dos indicadores 
 
Processo de implementação/execução do 
benchmarking 
 
Possíveis barreiras à implementação da 
metodologia do benchmarking 

Nível de 
capacidade que 
os gestores 
atribuem aos 
indicadores 
económico-
financeiros 

Nível de capacidade que atribuem a cada um 
dos indicadores e destes avaliarem o 
desempenho económico-financeiro de uma 
instituição. 
 
Comparação das quatro principais dimensões 
de indicadores de benchmarking  em relação as 
instituições que se comparam diretamente. 

Reflexão dos gestores hospitalares 
sobre esta ferramenta de gestão 
hospitalar e o seu reconhecimento 
sobre o nível de capacidade que 
atribuem aos indicadores económico-
financeiros e de estes avaliarem o 
desempenho económico-financeiro de 
um hospital e comparando as quatro 
principais dimensões de indicadores de 
benchmarking em relação as 
instituições que se comparam 
diretamente. 

Caraterização 
dos respondentes 

Idade; Género; Habilitações 
Cargo e categoria profissional 
Experiência profissional na saúde 
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3.5.3 Pré-teste 

O questionário utilizado necessitava de ser testado antes da sua aplicação, passando por uma 

fase designada pré-teste. O pré-teste indica como as questões e respostas são compreendidas, 

permite evitar erros de forma, conteúdo, estrutura e permite prevenir eventuais recusas, 

incompreensões e equívocos. 

Assim, depois de redigido o questionário, foi realizada uma prova preliminar (pré-teste) com a 

finalidade de detetar falhas/imprecisões e prevenir o risco de enviesamento.  

Foram cumpridas as três fases do pré-teste: (a) cada questão foi considerada por si só; (b) ao 

questionário na sua totalidade (c) e às condições de aplicação.  

O pré-teste foi aplicado em Março de 2014 a 5 correspondentes: elementos diferenciados por 

categorias (aos elementos de um CA, nomeadamente 1 gestor, 1 médico, 1 enfermeiro), 1 

diretor de serviço (médico) e 1 responsável de serviço (técnico superior).  

Esta fase pré-teste permitiu concluir através de uma análise qualitativa das respostas, que o 

questionário estava adequadamente formulado, percetível e ajustado ao tema, não tendo 

havido necessidade de alterar, significativamente, o questionário. O tempo para 

preenchimento do questionário foi, em média, de aproximadamente 15 minutos. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo apresentam-se os resultados e a análise dos mesmos. Assim, importa referir 

que, perante a inviabilidade de analisar todos os indivíduos da população face ao espaço de 

tempo e aos recursos materiais e humanos disponíveis e à pouca abertura das várias 

Instituições hospitalares contatadas, foi obtida uma amostra total de 45 indivíduos. 

A análise estatística realizada inicia-se pela apresentação da caraterização sociodemográfica 

da amostra de acordo com as medidas estatísticas sumárias: máximo, mínimo, média, 

mediana, desvio padrão e quartil 1 e 3, pedidas de acordo com cada tipo de variável em 

análise. 

Assim, as variáveis categóricas ordinais analisadas incluem medidas de tendência central e 

não central (mediana, quartis) e medidas de dispersão (máximo e mínimo). Já as variáveis 

quantitativas levaram à análise da medida de tendência central (média) e das medidas de 

dispersão (desvio padrão, valor máximo e mínimo), definidas na tabela seguinte. 

Tabela 18 – Medidas de tendência central e não central e medidas de dispersão 

Variáveis  Descrição 
Valor mínimo 

é o maior e menor valores observados no total de observações Valor máximo 
Mediana é o valor que divide a amostra a meio, depois de todas as observações serem 

ordenadas ( de forma crescente ou decrescente) 
Média é a soma de todos os valores observados e dividir pelo número total de observações 
Percentil é uma medida de localização que posiciona um valor face a todos os outros. Designa-

se por percentil quando trabalhamos numa escala de 0-100, decil de o a 10, quintil de 
0 a 5 ou quartil de 0 a 4. Parte-se dos valores ordenados e dividem-se as observações 
em tantas partes quanto as a escala considerada 

Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, sendo a variância a média da distancia de cada valor 
da média 

Fonte: Definições das variáveis (Macedo e Gonçalves, 2010). 

 

Posteriormente, procedeu-se à criação de novas variáveis (obtidas pelo cálculo da média 

aritmética de diversas questões relacionadas), das quais foram obtidos os Índices médios, 

seguido do cruzamento com as variáveis sociodemográficas. 
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4.1 CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS RESPONDENTES  

4.1.1 Localização das Instituições Hospitalares dos respondentes 

A tabela 19 apresenta a distribuição por localização geográfica das Instituições Hospitalares 

dos respondentes, sendo a grande maioria, 64,4% (n=29) dos trabalhadores de instituições 

pertencentes ao distrito do Porto.  

 

Tabela 19 – Localização geográfica das instituições hospitalares  

 Localização 
Geográfica 

Nº Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Aveiro 45 3 6,7% 

Braga 1 2,2% 

Bragança 1 2,2% 

Castelo Branco 2 4,4% 

Coimbra 2 4,4% 

Famalicão 1 2,2% 

Leiria 1 2,2% 

Lisboa 1 2,2% 

Porto 29 64,4% 

Setúbal 1 2,2% 

Viana do Castelo 1 2,2% 

Vila Real 1 2,2% 

Viseu 1 2,2% 

 

4.1.2 Personalidade Jurídica e classificação do hospital relativa ao benchmarking 

hospitalar 

A tabela 20 apresenta a distribuição dos respondentes segundo a personalidade jurídica da 

instituição que estes representam. Pela análise dos dados, verifica-se que 91,1% (n=41) dos 

respondentes pertencem a EPEs.  
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De referir que, em 2002, foi publicada a nova Lei de Gestão Hospitalar20, que redefine o novo 

regime jurídico dos hospitais públicos que passam a integrar a rede de prestação de cuidados 

de saúde diferenciados, abrindo a possibilidade para os hospitais poderem revestir a natureza  

das sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos ou de estabelecimentos 

públicos, dotados de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial e natureza empresarial. Ainda no mesmo ano, surgiu o primeiro regime legal das 

PPP em Portugal, aplicável unicamente ao setor da saúde21.  

  

Tabela 20 – Personalidade jurídica das instituições hospitalares 

 Personalidade 
Jurídica 

Nº Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

EPE 45 41 91,1% 

PPP 1 2,2% 

ULS 1 2,2% 

SPA 2 4,4% 

Outro 0 0,0% 

A tabela 21 apresenta a distribuição dos respondentes de acordo com o tipo de hospital que 

representam, segundo a classificação da ACSS, aquando da criação do benchmarking 

hospitalar. 

Verifica-se que 64,4% (n=29) dos respondentes representam hospitais classificados no Grupo 

B; 17,9% (n=8) no Grupo C; 6,7% (n=3) no Grupo D; 4,4% (n=2) no Grupo E; 2,2% (n=1) no 

Grupo F e 4,4% (n=2) em “Outro”.  

Tabela 21 – Classificação dos hospitais segundo a Classificação da ACSS 

 Classificação 
Hospital 

Nº Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Grupo B 45 29 64,4% 

Grupo C 8 17,9% 

Grupo D 3 6,7% 

Grupo E 2 4,4% 

Grupo F 1 2,2% 

Outro 2 4,4% 

                                                 
20 Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro 
21 DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto 
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4.1.3 Caraterização dos respondentes 

A caraterização sociodemográfica da amostra, no que se refere à idade, ao género, à formação 

académica, às formações na área de Gestão ou Administração, vínculo contratual, 

caraterização das funções de chefia, anos de experiência em funções de chefia atuais, é 

apresentada nas tabelas 22 a 29. 

Como se pode observar nas tabelas 22 e 23, os respondentes são maioritariamente 

pertencentes ao sexo feminino (57,8%; n=26), a idade média é de 47,91 ± 9,06 anos, variando 

entre os 30 e os 66 anos de idade. A mediana para a idade fixa-se nos 49 anos. 

 

Tabela 22 – Género dos respondentes 

 Género Nº Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Feminino 45 26 57,8% 

Masculino 19 42,2% 

 

 

Tabela 23 – Idade dos respondentes 

 Idade Nº Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Até 29 anos inclusive 
 

44 0 0% 

De 30-39 anos inclusive  
 

 10 22,7% 

 De 40-49 anos inclusive  13 29,6% 

 De 50-59 anos inclusive  16 36,3% 

 Mais de 60 anos  5 11,4% 
 

Média Idades 47,9  

Mediana Idades 49,0  

 

As tabelas 24 e 25 caraterizam o respondente no que se refere às habilitações literárias e 

formação na área de Gestão. Em relação às habilitações literárias, verifica-se que 98% (n=44) 

são licenciados, sendo que destes 33,4% (n=15) apresenta o grau de Licenciado, 40,0% 
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(n=18) realizaram pós-graduação, 22,2% (n=10) obtiveram o nível de mestrado ou MBA e 

2,2% (n=1) o doutoramento. Podemos assim concluir que as chefias hospitalares inquiridas no 

estudo apresentam uma elevada formação académica.  

 

Tabela 24 – Habilitações literárias dos respondentes 

 Habilitações Nº Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Inferior ou igual 12ºano 45 1 2,2% 

Bacharelato 0 0% 

Licenciatura 15 33,4% 

Pós-Graduação 18 40,0% 

Mestrado/MBA 10 22,2% 

Doutoramento 1 2,2% 

Outros 0 0% 

 

Pela análise da tabela 25 podemos constatar que uma grande maioria dos respondentes 

preocupa-se em completar a sua formação, tendo em conta o cargo de chefia e gestão que 

ocupam, na medida em que 80,0% (n=36) dos respondentes admitem possuir formação 

complementar na área de Gestão/Administração. 

 

Tabela 25 – Formação em Gestão dos respondentes 

 Formação em Gestão Nº Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Sim 45 36 80,0% 

Não  9 20,0% 

 

A tabela 26 apresenta o vínculo contratual dos respondentes no momento do preenchimento 

do questionário. Assim, dos 45 respondentes, 53,3% (n=24) referiram ter um vínculo 

definitivo à Administração Pública, 33,3% (n=15) um contrato individual de trabalho (CIT) 

sem termo certo, 4,4% (n=2) referem ser profissionais liberais e 8,9% (n=4) registaram a sua 

opção em Nomeação. As opções de CIT com termo certo e Outros não foram assumidas por 

nenhum respondente. 
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Tabela 26 – Vínculo contratual dos respondentes 

 Vínculo Contratual Nº Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Vínculo definitivo  45 24 53,3% 

CIT – sem termo certo 15 33,3% 

CIT – com termo certo 0 0% 

Profissional Liberal 2 4,4% 

Nomeação 4 8,9% 

Outros 0 0% 

 

A tabela 27 apresenta o tipo de funções de chefia desempenhadas pelos respondentes nas 

atuais instituições. Os resultados obtidos permitem apurar que, das 45 respostas: 9,0% (n=4) 

dizem respeito a Presidentes do Conselho de Administração (CA), 6,7% (n=3) a vogais 

executivos dos CA, 4,4% (n=2) são Diretores Clínicos 4,4% (n=2) e Enfermeiros Diretores 

2,2% (n=1), também estes elementos pertencentes ao CA. Em relação a outras funções de 

chefias, 15,6% (n=7) são Diretores de Serviço Clínico, 20,0% (n=9) são Enfermeiros Chefe, 

31,1% (n=14) Diretores/Responsáveis de outros serviços e 11,1% (n=5) afirmam exercer 

outra função de chefia. 

 

Tabela 27 – Funções de chefia dos respondentes 

 Funções de chefia Nº Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Diretora(a) Clínico(a) 45 2 4,4% 

Diretor(a)/Responsável 
de serviço 

14 31,1% 

Diretor(a) de Serviço 
Clínico  

7 15,5% 

Enfermeiro(a) Chefe 9 20,0% 

Enfermeiro(a) Diretor(a) 1 2,2% 

Outras 5 11,1% 

Presidente CA 4 9,0% 

 
Vogal CA 3 6,7% 
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A tabela 28 evidência os anos em funções de chefia dos respondentes na Instituição 

Hospitalar atual. Dos 45 respondentes apenas 1 referiu não possuir funções de chefia na atual 

instituição por um período superior a 1 ano, tendo contudo exercido tais funções em tempo 

superior numa outra Instituição Hospitalar. Dos restantes 44 respondentes, 34% (n=15) 

possuem uma antiguidade entre 1 e 5 anos, 25% (n=11) entre 6 e 10 anos. De salientar que 

41% (n=18) exercem funções na atual instituição hospitalar há mais de 10 anos, o que atribui 

à amostra estudada um nível elevado de experiência em funções de chefia. Ainda 

analogamente à experiência em cargos de chefia em outras instituições, podemos verificar que 

dos 45 respondentes, 50,0% (n=6) possuem experiência em outra instituição entre 1 e 5 anos, 

33,3% (n=4) entre 6 e 10 anos, e que 16,7% (n=2) exerceram funções em outra instituição 

hospitalar por um período de mais de 10 anos. Em suma, 26,7% (n=12) já tinham experiência 

prévia em cargos de chefia em uma outra Instituição Hospitalar. 

De salientar, mesmo não estando evidenciado no quadro infra, que 15,6% (n=7) tiveram 

experiência de chefia em instituições hospitalares privadas. 

 

Tabela 28 – Anos de experiência dos respondentes em funções de chefia 

 Anos experiência em 
funções de chefia 

Nº Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

No hospital 44   

De 1 a 5 anos inclusive  15 34,1% 

De 6 a 10 anos inclusive  11 25,0% 

Mais de 10 anos  18 40,9% 

Outro hospital (público)  12   

De 1 a 5 anos inclusive  6 50,0% 

De 6 a 10 anos inclusive  4 33,3% 

Mais de 10 anos  2 16,7% 

 

Os anos de experiência em funções de chefia são em média de 8,91anos (desvio padrão 6,16 

anos) no hospital atual, 2,13 anos (desvio padrão de 5,00 anos) noutros hospitais públicos e 

0,71 anos (desvio padrão de 2,34 anos) no setor privado. 
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Tabela 29 – Análise dos anos de experiencia em funções de chefia dos respondentes 

(em anos) Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Hospital público atual 0 27 8,91 6,164 

Em outro hospital público 0 27 2,13 5,003 
No setor privado 0 27 0,71 2,342 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.2.1 Considerações inicias à apresentação e análise dos resultados 

Assim, após a análise do perfil dos respondentes, e antes de serem apresentados os resultados 

obtidos para as variáveis em estudo, apresenta-se o significado de algumas das variáveis 

sociodemográficas. 

Tabela 30 – Variáveis sociodemográficas utilizadas 

Variáveis 
sociodemográficas 

Descrição 

Género  
Tipo de Chefia 
 

Topo = Presidentes + Vogais + Diretor Clinico + Enfermeiro Diretor 
Intermédias = restantes (Diretor/Responsável de serviços + Diretor de serviço 
                         Clinico + Enfermeiro Chefe) 

Tipo de Hospital Grupo B = respondentes pertencentes a hospitais do Grupo B 
Restantes Grupos = respondentes pertencentes a hospitais do Grupo C, D, E e F 

Localização geográfica Zona I= respondentes pertencentes a hospitais da zona do distrito do Porto  
              (Porto + Famalicão/Sto Tirso) 
Zona II  = respondentes não pertencentes ao distrito do Porto 

Faixa etária Mais Jovens = respondentes com idade até 50 anos 
Mais Velhos = respondentes com idade superior a 50 anos 

 

A análise dos resultados por diferentes grupos sociodemográficos especificados em cima, 

permitirá explicar/compreender a variabilidade do comportamento das variáveis dependentes. 

Na análise efetuada, para efeitos de inferência estatística, fixou-se o nível de confiança em 

95%, ou seja, pode-se afirmar com 95% de confiança que as conclusões são verdadeiras. 

O valor de p é obtido em cada teste estatístico aplicado aos nossos dados. Este valor expressa 

uma probabilidade que quantifica a casualidade dos resultados, ou seja, de os valores 

encontrados se deverem ao acaso. Para demonstrar a existência de diferença, este valor deve 

ser o mais baixo possível e sempre inferior ao nível de significância assumido. Isto indica que 
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os resultados que observamos não são um mero achado mas têm uma explicação racional e 

metodológica (Macedo e Gonçalves, 2010). 

Neste estudo, o nível de significância ou parâmetro designado por α, é fundamental para a 

leitura dos valore de p. Isto é, consideram-se estatisticamente significativos valores de p 

inferiores ao valores de α estabelecido desde inicio, que é de 5%, dado nível de confiança ter 

sido fixado em 95% (Macedo e Gonçalves, 2010). 

Em relação à consistência interna (confiabilidade dos dados recolhidos) é calculado o 

coeficiente de Cronbach´s Alpha, que podem ser observados na tabela seguinte. Assim, pelos 

valores obtidos permitem concluir que os dados apresentam uma consistência adequada 

(excelente, boa e aceitável), exceto no que diz respeito ao índice médio de conhecimento dos 

indicadores de benchmarking e índice médio de perceção das quatro dimensões dos 

indicadores do benchmarking, cujo valor do coeficiente de Cronbach´s Alpha se apresenta 

questionável. 

 

Tabela 31 – Valores obtidos para Cronbach’s Alpha 

Grupo Descrição Cronbach`s 
Alpha 

Nível de 
confiabilidade 

Grupo I Avaliação organizacional   
 3. Caraterização do estilo de gestão/liderança 0,883 Bom 

 4. Caraterização da perceção da relação do decisor 
hospitalar com a Gestão Hospitalar 
 

0,811 Bom 

Grupo II Perceção sobre o conhecimento das ferramentas de 
gestão 

  

 5.1. Perceção do nível de conhecimentos das diversas 
ferramentas de apoio a gestão 

0,892 Bom 
 

 5.2. Caraterização da utilização das ferramentas de gestão 0,780 Aceitável 

Grupo III Recurso à metodologia do benchmarking    
 8. Análise dos Objetivos de benchmarking 0,918 Excelente 

 11a. Nível de conhecimento dos indicadores de 
benchmarking 

0,936 Excelente 

 11b. Caraterísticas e composição dos indicadores de 
benchmarking hospitalar 

0,682 Questionável 

 12a. Processo de implementação do benchmarking 0,869 Bom 
 12b. Barreiras associadas à implementação do 

benchmarking 
0,728 Aceitável 

Grupo IV Nível de capacidade que os gestores atribuem aos 
indicadores benchmarking  económico-financeiros 

  

 14. Nível de capacidade que atribuem aos indicadores 
económico-financeiros 

0,848 Bom 

 15. Nível de desempenho global atribuído às quatro 
dimensões dos indicadores de benchmarking 

0,609 Questionável 
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Em termos de análise inferencial, para comparar os índices entre dois grupos formados por 

cada uma das cinco variáveis sociodemográficas, foram utilizados Testes paramétricos e não 

paramétricos. Assim, tendo por base o Teorema do Limite Central (nos casos em que a 

dimensão de cada grupo era não inferior a 30) ou através do recurso ao Teste Kolmogorov-

Smirnov (para avaliar quanto à normalidade da distribuição dos dados) foi utilizado o Teste t 

para comparação de duas amostras independentes. Nos casos em que cada uma das amostras 

apresentava uma dimensão inferior a 30 e os dados não seguiam uma distribuição 

aproximadamente Normal, acabou por se recorrer ao Teste Mann- Whitney.  

 

4.2.2 Avaliação organizacional 

Na análise da Avaliação Organizacional pretende-se, por um lado, avaliar as caraterísticas 

organizacionais, e por outro lado analisar a perceção dos gestores em relação ao estilo de 

gestão e liderança, participativa ou não participativa. Seguidamente, avalia-se a variação deste 

estilo de gestão e liderança com algumas das variáveis sociodemográficas da amostra. 

Com o tratamento e análise dos dados procuramos encontrar evidência empírica que permita 

responder à questão 1 do estudo. 

 

4.2.2.1 Estilo de gestão/Liderança 

Por forma a definir-se o estilo de gestão/liderança da amostra, em Participativa e Não 

participativa, procedeu-se à análise dos valores da mediana, quartis, mínimo e máximo. 

Assim, considerando para uma escala em que 1 representa uma gestão nada participativa e 

que 5 representa uma gestão totalmente participativa, pela análise dos resultados obtidos, 

pode-se concluir que os respondentes defendem uma liderança/gestão participativa (mediana 

para todas os itens ≥3 e média do índice de liderança = 3,33, com desvio padrão de 0,93), 

como se pode observar na tabela seguinte). Este resultado vai de encontro à opinião de 

Mintzberg (1995) que considera que os gestores são responsáveis pelas pessoas que 

trabalham numa dada organização, e que as suas ações em relação ao trabalho dessas 

pessoas envolvem diretamente a liderança, ao reconciliar as necessidades individuais de 

cada trabalhador com os objetivos da organização.  
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Tabela 32 – Caraterização do estilo de gestão/liderança 

Estilo de gestão/liderança Mínimo Máximo Quartil 1 Mediana Quartil 3 

3.1 Os objetivos estratégicos são convertidos em 
planos de ação, envolvendo todas as partes 
diretamente relacionadas com atividade em causa 

1 5 3 3 4 

3.2 Os colaboradores estão envolvidos na 
definição da estratégia 1 5 2 3 4 

3.3 Em geral os colaboradores têm acesso aos 
sistemas de monitorização das várias dimensões 
da sua atividade – quer ao nível do acesso, da 
produtividade, da qualidade, financeiro 

1 5 3 3,5 4 

3.4 O contrato-programa anual é contratualizado 
com as equipas de gestão intermédias (Serviços 
Clínicos) 

1 5 2 3,5 5 

3.5 É facilitada a comunicação interna 2 5 3 4 5 
3.6 A participação na gestão é centralizada na 
administração e especialmente na presidência 1 5 2 3 4 

3.9 Existe um envolvimento/ comprometimento 
de todos os colaboradores com os grandes 
objetivos a concretizar por este hospital 

1 5 2,25 3 4 

 

 
Índice médio do estilo de gestão 1,43 5 

Média ± Desvio padrão 

3,33 ± 0,93 

 

Posto isto, em relação à variável compósita do índice médio do estilo de liderança, verificou-

se haver diferenças estatisticamente significativas apenas na variável representativa do Tipo 

Chefia (t(42)=3,762; p≤0,001), em que, em um intervalo de confiança obtido de 95%, o índice 

médio do estilo de liderança é significativamente superior nas Chefias de Topo. 

Relativamente às variáveis Género, Tipo de Hospital, Localização geográfica e Faixa etária, 

não se obteve resultados com significância estatística, como nos mostra a tabela seguinte. 

Tabela 33 – Índice médio estilo de gestão/liderança 

Índice Tipo de Chefia 
Média ± Desvio 

padrão 
Intervalo de 

Confiança a 95% 
Valor p 
(Teste t) 

Índice médio estilo 

de gestão 

Topo 4,24 ± 0,47 

]0,53; 1,75[ 0,001 
Intermédia 3,10 ± 0,87 

 



 
 

Pág. 74 
 

  

4.2.2.2 Processo de tomada de decisão 

Antes de se proceder à análise do processo de tomada de decisão, na relação entre os 

inquiridos e a Gestão do Hospital propriamente dita, considerou-se pertinente analisar o grau 

académico dos inquiridos, tendo-se verificado que a quase totalidade dos inquiridos são 

licenciados (98%; n=44). Assim pode-se concluir que as chefias hospitalares inquiridas no 

estudo apresentam uma elevada formação académica, o que os capacita de autonomia para a 

tomada de decisões. Na análise da relação das Chefias hospitalares com a Gestão Hospitalar 

(consultar a tabela seguinte), obtiveram-se respostas com maiores níveis de concordância para 

as questões que abordam o privilegiar do trabalho e autonomia da equipa (item 4.2) e a 

autonomia no desempenho de funções (item 4.7). Por outro lado, o item com menor 

concordância refere-se ao culminar do processo de contratualização com assinatura de 

acordo de gestão com todos os envolvidos (item 4.5). 

Por forma a caraterizar-se a perceção da relação das Chefias hospitalares com a Gestão 

Hospitalar, procedeu-se à análise dos valores da mediana, quartis, mínimo e máximo. Assim, 

numa escala de 1 a 5, obteve-se uma mediana para todas os itens ≥3, o que permite concluir 

que as Chefias consideram a autonomia e atuação conjunta, aspetos relevantes na relação das 

Chefias Hospitalares com a Gestão Hospitalar. Esta análise vai de encontro ao referido por 

Faria e Madeira (2011), que defendem que “este tipo de organizações permitem que os 

profissionais exerçam a sua atividade com um elevado grau de autonomia, o que leva a que 

exerçam a sua atividade de forma mais eficiente, o que acaba por ser uma vantagem”. Por 

outro lado, segundo a teoria de Peter Drucker (1989), “o papel dos gestores é fazer com que 

as pessoas sejam capazes de uma atuação conjunta”.  
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Tabela 34 – Caraterização da perceção da relação da Chefia Hospitalar com a Gestão 

Hospitalar 

Relação Chefia/Hospital Mínimo Máximo Quartil 1 Mediana Quartil 3 

4.2. É privilegiado o trabalho em equipa, o gestor 
desenvolve a iniciativa e a autonomia da equipa e 
dos grupos 

1 5 3 3 4 

4.3. São promovidas reuniões de trabalho, 
transversais as várias categorias profissionais, 
com vista ao acompanhamento estratégico do 
hospital 

1 5 2 3,5 4 

4.4. A contratualização interna neste hospital tem 
o cuidado de envolver todos os profissionais do 
respetivo departamento/serviço (Diretor(es), 
Enf.(s) Chefe, Gestores, Administrativos, etc.) 

1 5 2 3 4 

4.5. O processo de contratualização interna 
culmina com assinatura de um acordo de gestão 
envolvendo todos os profissionais do respetivo 
serviço 

1 5 2 3 4 

4.6. As equipas de gestão intermédia são geridas 
por um órgão constituído por um médico, um 
enfermeiro e um gestor 

1 5 1 2 3,75 

4.7. Tenho autonomia para desempenhar as 
minhas funções de acordo com objetivos 
previamente definidos 

1 5 2,25 4 5 

4.8. Ao nível operacional (na prestação de 
cuidados de saúde) reconheço ter uma 
significativa influencia na tomada decisão 

1 5 3 3 4 

 

 
Índice médio relação da Chefia hospitalar 
com Gestão Hospitalar 

1,57 4,71 
Média ± Desvio padrão 

3,13 ± 0,85 

 

Em relação à variável compósita do Índice médio da relação Chefia hospitalar com a Gestão 

Hospitalar, verificou-se que apresenta uma média de 3,13 e desvio padrão de 0,85, 

representando uma relação moderada entre as Chefias Hospitalares e a Gestão Hospitalar. 

Para a variável Tipo de Chefia, e com recurso à aplicação do Teste t, verificou-se que existem 

diferenças estatisticamente significativas no índice médio da relação da Chefia Hospitalar 

com a Gestão hospitalar (t(42)=3,603; p≤0,001). Com um intervalo de confiança de 95%, 

verifica-se que este índice é significativamente superior nas chefias de topo, como nos mostra 

a tabela seguinte. 
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Tabela 35 – Índice médio da relação da Chefia hospitalar com Gestão Hospitalar 

Índice Tipo de Chefia 
Média ± Desvio 

padrão 
Intervalo de 

Confiança a 95% 
Valor p 
(Teste t) 

Índice médio 
relação da Chefia 

hospitalar com 
Gestão Hospitalar 

Topo 3,94 ± 0,63 

]0,45; 1,58[ 0,001 
Intermédias 2,92 ± 0,78 

 

Em relação às variáveis Género, Tipo de Hospital, Localização geográfica e Faixa etária, não 

se obteve relação com significância estatística. 

 

4.2.3 Perceção sobre o nível de conhecimento das ferramentas de gestão 

Através da análise da variável nível de conhecimento das ferramentas de gestão, pode-se 

concluir que os inquiridos apresentam um bom nível de conhecimento de todas as ferramentas 

de gestão abordadas, com especial destaque para os instrumentos: Tableau de Bord, 

Benchmarking e Análise Swot, como nos mostra a tabela seguinte. 

 

Tabela 36 – Perceção do nível de conhecimento das diversas ferramentas de apoio a 

gestão 

Conhecimento ferramentas gestão Mínimo Máximo Quartil 1 Mediana Quartil 3 

5.1. Nível de Conhecimento que possui sobre 
cada um deles [Tableau de Bord] 1 5 2 4 5 
5.1. Nível de Conhecimento que possui sobre 
cada um deles [Benchmarking] 1 4 2,5 4 4 
5.1. Nível de Conhecimento que possui sobre 
cada um deles [Activity Based Costing (ABC)] 1 5 1 4 5 
5.1. Nível de Conhecimento que possui sobre 
cada um deles [Análise Custo-Benefício] 1 5 3 4 5 
5.1. Nível de Conhecimento que possui sobre 
cada um deles [Análise SWOT (Forças e 
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)] 

1 5 3 5 5 

5.1. Nível de Conhecimento que possui sobre 
cada um deles [Balanced Scorecard] 1 5 2 3 5 
 

 
Nível médio de conhecimento das ferramentas 
de gestão 

1,33 4,83 
Média ± Desvio padrão 

3,56 ± 0,17 

 

Em relação à variável compósita do nível médio de conhecimento das ferramentas de gestão, 
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obteve-se uma média de 3,56 e um desvio padrão de 0,17. O resultado do Teste (t (t(38,911)=-

3,637; p≤0,001), para um intervalo de confiança de 95%, revela diferenças estatisticamente 

significativas quanto ao Tipo de Hospital, em que o Grupo I (Grupo B) apresenta um nível de 

conhecimento inferior ao Grupo II (Grupo C, D, E e F). 

 

Tabela 37 – Nível médio de conhecimento das diversas ferramentas de gestão, por tipo 

de hospital 

Índice Tipo de Hospital 
Média ± Desvio 

padrão 
Intervalo de 

Confiança a 95% 
Valor p 
(Teste t) 

Nível médio de 
conhecimento das 

ferramentas de 
gestão 

Grupo B 3,18 ± 1,14 

]-1,59; -0,45[ 0,001 
Grupos C, D, E, F 4,20 ± 0,68 

 

Para a variável Tipo de Chefia, o resultado do Teste Mann-Whitney, permite concluir que 

existem diferenças estatisticamente significativas no nível médio de conhecimento das 

ferramentas de gestão (U=73,5; p≤0,01), com as Chefias de Topo a apresentarem um nível 

médio de conhecimento superior à Chefias Intermédias, como se pode confirmar pela análise 

da seguinte tabela. 

 

Tabela 38 – Índice médio de conhecimento das diversas ferramentas de gestão, por tipo 

de chefia 

Índice Tipo de Chefia Posição Média 
Valor p (Teste Mann-

Whitney) 

Nível médio de 
conhecimento das 

ferramentas de 
gestão 

Topo 33,15 

0,004 
Intermédia 20,10 

 

Para a variável Localização Geográfica, o resultado do Teste Mann-Whitney, permite concluir 

que existem diferenças estatisticamente significativas no nível médio de conhecimento das 

ferramentas de gestão (U=78,5; p<0,001), com a Localização Geográfica do Distrito do Porto 

a apresentar um nível médio de conhecimento menor do que as Restantes Localizações, como 

se pode confirmar pela análise da seguinte tabela. 
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Tabela 39 – Índice médio de conhecimento das diversas ferramentas de gestão, por 

localização geográfica 

Índice 
Localização 
Geográfica Posição Média 

Valor p (Teste Mann-
Whitney) 

Nível médio de 
conhecimento das 

ferramentas de 
gestão 

Distrito Porto 18,12 

<0,001 Restantes 
localizações 32,77 

 

Em relação às variáveis Género, e Faixa etária, não se obteve relação com significância 

estatística. 

 

4.2.3.1 Implementação das diversas ferramentas de gestão 

Através da análise do grau de utilização/implementação das diversas ferramentas de gestão 

verifica-se que a ferramenta mais utilizada é o Benchmarking, seguido da análise Custo-

Benefício e da Análise SWOT, conforme resultados inscritos na tabela seguinte. 

 

Tabela 40 – Caraterização quanto a implementação das diversas ferramentas de gestão 

Implementação ferramentas gestão Sim (nº)  Não (nº) 

5.2. Implementação: em que medida estão a ser utilizados na gestão deste 
hospital [Tableau de Bord] 

24 7 

5.2. Implementação: em que medida estão a ser utilizados na gestão deste 
hospital [Benchmarking] 

35 3 

5.2. Implementação: em que medida estão a ser utilizados na gestão deste 
hospital [Activity Based Costing (ABC)] 

7 15 

5.2. Implementação: em que medida estão a ser utilizados na gestão deste 
hospital [Balanced Scorecard] 

7 15 

5.2. Implementação: em que medida estão a ser utilizados na gestão deste 
hospital [Análise Custo-Benefício] 

27 4 

5.2. Implementação: em que medida estão a ser utilizados na gestão deste 
hospital [Análise SWOT (Forças e Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)] 

30 3 
 

Índice médio utilização de ferramentas de gestão 48% 17% 

 

Em relação à variável compósita Índice médio utilização de ferramentas de gestão, 
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constatamos que os respondentes revelam uma média de utilização dos instrumentos superior 

à não utilização, de relevar o facto de cerca de 34% dos casos os inquiridos revelaram 

desconhecimento sobre a utilização do instrumento em causa. 

 

Tabela 41 – Índice médio de utilização das ferramentas de gestão em estudo 

Índice Faixa etária  
Média ± Desvio 

padrão 
Intervalo de 

Confiança a 95% 
Valor p 
(Teste t) 

Índice médio de 
utilização de 

ferramentas de 
gestão 

Até 50 anos 1,44 ± 0,29 

]0,01; 0,60[ 0,044 
Acima dos 50 anos 1,13 ± 0,14 

 

Para a variável compósita do índice médio de utilização de ferramentas de gestão, pelo 

resultado do Teste t (t(16)=2,185; p=0,044), verificou-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas no índice médio em relação aos inquiridos mais novos, face aos 

mais velhos, sendo que o grupo etário dos mais novos (até 50 anos), com um intervalo de 

confiança de 95%, apresenta um índice médio de utilização significativamente superior ao 

verificado no grupo dos mais velhos (idades superiores aos 50 anos), conforme se pode 

verificar pelos resultados apresentados na tabela seguinte. 

Em relação às variáveis Género, Tipo de Chefia, Tipo de Hospital e Localização geográfica, 

não se obteve relação com significância estatística. 

 

4.2.3.2  Origem da decisão da implementação do Benchmarking nas Instituições 

Hospitalares 

Da análise do gráfico seguinte, destaca-se que 28,9% desconhecem a origem da decisão sobre 

a implementação do benchmarking. Contudo destaca-se que em 62,1% dos casos a decisão de 

implementação desta ferramenta foi dada pelo CA e/ou por deliberação governamental. 
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Gráfico 4 – Caraterização da origem da decisão da implementação do benchmarking nas 

instituições hospitalares 

 

 

 

Sobre a implementação da ferramenta de gestão relativa ao benchmarking nos hospitais, 

obtiveram-se os seguintes resultados constantes na tabela abaixo. 

 

Tabela 42 – Implementação da ferramenta de gestão relativa ao benchmarking nos hospitais 

 Sim (nº)  Não (nº) 

Foi dada a conhecer de forma entendível e aplicável, sem suscitar dúvidas 17 21 

Deveria também ser alargada a todos os hospitais do SNS (incluindo privados) 41 1 

É muito importante para a promoção do desempenho hospitalar 40 2 

Os sistemas de informação são adequados às necessidades operacionais 12 26 

 

Desta análise importa destacar as seguintes questões: 
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Gráfico 5 – Implementação do benchmarking 

 

Questão: “Foi dada a conhecer de forma entendível e 

aplicável, sem suscitar dúvidas?” 

De salientar que apenas 26,7% responderam afirmativamente a 

esta questão. 

 

 

Gráfico 6 – Sistemas de informação 

 

Questão: “Os sistemas de informação são adequados às 

necessidades operacionais?”  

De salientar que apenas 37,8% responderam afirmativamente 

a esta questão. 

 

 

4.2.4 Objetivos do benchmarking 

Através dos resultados apresentados na tabela seguinte, podemos observar que o grau de 

conhecimento dos inquiridos relativamente aos objetivos do benchmarking, numa escala de 1 

a 5, obteve-se uma mediana ≥4 para todos os itens. Isto permite concluir que os inquiridos 

atribuem um elevado grau de importância aos objetivos associados ao benchmarking como 

ferramenta de gestão hospitalar. De salientar que, dos objetivos avaliados, dois deles 

obtiveram um valor de 5 para a sua mediana, nomeadamente no que respeita aos objetivos do 

benchmarking de avaliar o desempenho de uma organização comparando-a com outras 

organizações ou com um valor de referência, e ao objetivo de identificar “melhores 
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práticas”, no sentido de as implementar.  

 

Tabela 43 – Análise dos objetivos de benchmarking identificados na revisão da literatura 

Grau conhecimento dos objetivos do 
benchmarking  

Mínimo Máximo Quartil 1 Mediana Quartil 3 

8.1. Avaliar o desempenho da organização de 
uma forma mais objetiva 3 5 4 4 5 

8.2. Avaliar o desempenho de uma organização 
comparando-a com outras organizações ou com 
um valor de referência 2 5 4 5 5 

8.3. Identificar falhas ou problemas que a 
organização enfrente e áreas a melhorar 3 5 4 4 5 
8.4. Expor a posição relativa das instituições 
criar o incentivo para a melhoria, em alternativa 
às pressões por parte da tutela 3 5 4 4 5 

8.5. Identificar os melhores processos com vista 
a adotá-los 2 5 4 4 5 
8.6. Explicar diferenças de performance 
económico-financeira entre os hospitais através 
de alavancas operacionais de gestão corrente 2 5 3 4 5 

8.7. Avaliar potencial de melhoria de cada 
hospital em cada uma das principais áreas de 
atuação 2 5 4 4 5 

8.8. Identificar “melhores práticas”, no sentido 
de as implementar 3 5 4 5 5 
8.9. Avaliar potencial de melhoria de cada 
hospital em cada uma das principais áreas de 
atuação 3 5 4 4 5 

8.10. Utilizar a informação facultada pelos 
sistemas de informação para a tomada de 
decisões no desempenho das minhas funções 2 5 4 4 5 

8.11. Explicar as diferenças no acesso, qualidade, 
produtividade e desempenho económico-
financeiro entre os hospitais 2 5 4 4 5 

8.12. Comparar e medir continuamente uma 
organização 2 5 4 4 5 
 

Índice médio da importância dos objetivos 
associados benchmarking 1,33 4,83 

Média ± Desvio padrão 

3,56 ± 0,17 

 

Em relação à variável compósita do Índice médio da importância dos objetivos associados ao 

benchmarking, obtivemos um nível de reconhecimento bom (uma média de 3,56 e um desvio 

padrão de 0,17). 

Em relação aos Grupos etários, o resultado do Teste de Mann-Whitney (U=142,5); p=0,019), 

permite concluir que existem diferenças estatisticamente significativas no índice médio da 

importância dos objetivos associados ao benchmarking, sendo que o Grupo dos mais novos 
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(até 50 anos) atribui um índice médio de importância mais elevado que o atribuído pelo Grupo 

dos mais velhos (maiores que 50 anos), como nos mostra os resultados traduzidos na seguinte 

tabela. 

 

Tabela 44 – Índice médio dos objetivos associados ao benchmarking, por faixa etária 

Índice Faixa Etária Posição Média 
Valor p (Teste Mann-

Whitney) 

Índice médio dos 
objetivos 

associados 
benchmarking 

Até aos 50 anos 26,72 

0,019 
Acima dos 50 anos 17,42 

 

Em relação à Localização Geográfica, o resultado do Teste de Mann-Whitney (U=135,0); 

p=0,030), permite concluir que existem diferenças estatisticamente significativas no índice 

médio da importância dos objetivos associados ao benchmarking, sendo que os respondentes 

do Grupo I (distrito do Porto) atribui um índice médio de importância mais baixo que o 

atribuído pelos respondentes do Grupo II (restantes distritos), como nos mostra os resultados 

traduzidos na seguinte tabela. 

 

Tabela 45 – Índice médio dos objetivos associados ao benchmarking, por localização 

geográfica 

Índice 
Localização 
geográfica Posição Média 

Valor p (Teste Mann-
Whitney) 

Índice médio dos 
objetivos 

associados 
benchmarking 

Distrito Porto 20,00 

0,030 Restantes 
localizações 29,00 

 

Em relação às variáveis Género, Tipo de Chefia, Tipo de Hospital e Localização geográfica, 

não se obteve relação com significância estatística. 
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4.2.5 Recurso à metodologia do benchmarking 

Neste ponto pretende-se perceber qual o entendimento dos gestores hospitalares em relação às 

caraterísticas e composição dos indicadores do benchmarking, bem como quanto ao processo 

de implementação/execução e às possíveis barreiras à implementação da metodologia do 

benchmarking. 

 

4.2.5.1 Principais caraterísticas e composição dos indicadores de benchmarking 

Através da obtenção dos valores da mediana, quartis, mínimo e máximo, avaliou-se o grau de 

conhecimento dos inquiridos relativamente às principais caraterísticas e composição dos 

indicadores de benchmarking nas suas diferentes dimensões. Assim, numa escala de 1 a 5, 

obteve-se uma mediana de 4, para todos os itens. Isto permite concluir que os inquiridos 

apresentam um elevado nível de conhecimento sobre as caraterísticas e a composição dos 

indicadores do benchmarking como ferramenta de gestão hospitalar. 

 

Tabela 46 – Nível de conhecimento das caraterísticas e composição dos indicadores de 

benchmarking   

Caraterísticas e composição indicadores 
benchmarking  

Mínimo Máximo Quartil 1 Mediana Quartil 3 

11.3. Tenho conhecimento ao nível da dimensão 
da Qualidade quais os indicadores a que se 
referem 1 5 3 4 5 

11.4. Tenho conhecimento ao nível da dimensão 
de Acesso quais os indicadores a que se referem 1 5 3 4 5 

11.5. Tenho conhecimento ao nível da dimensão 
de Produtividade quais os indicadores a que se 
referem 1 5 3 4 5 

11.6. Tenho conhecimento ao nível da dimensão 
Económico-Financeira quais os indicadores a que 
se referem 1 5 3 4 5 

 

Índice médio de conhecimento dos indicadores 
de benchmarking 1 5 

Média ± Desvio padrão 

3,77 ± 1,02 
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Em relação à variável Índice médio de conhecimento dos indicadores de benchmarking, 

obteve-se um índice bom, traduzido na média de 3,77 e um desvio padrão de 1,02. 

Em relação aos Tipos de Chefia, o resultado do Teste de Mann-Whitney, permite concluir que 

existem diferenças estatisticamente significativas no índice médio do nível de conhecimento 

dos indicadores de benchmarking (U=66,0); p=0,002), onde o grupo das chefias de topo 

apresenta um índice médio do nível de conhecimento dos indicadores de benchmarking mais 

elevado. 

 

Tabela 47 – Índice médio do nível de conhecimento dos indicadores de benchmarking 

Índice Tipo de Chefia Posição Média 
Valor p (Teste Mann-

Whitney) 

Índice médio do 
nível de 

conhecimento dos 
indicadores de 
benchmarking 

Topo 33,90 

0,002 
Intermédia 19,89 

 

Em relação às variáveis Género, Tipo de Hospital, Localização geográfica e Faixa etária, não 

se obteve relação com significância estatística. 

 

Mesmo que o valor obtido para o Cronbach Alpha, se mostre num nível de consistência 

interna questionável, optamos por apresentar, da mesma forma que os restantes índices, os 

resultados obtidos pela análise do nível de conhecimento dos respondentes quanto ao 

desempenho dos indicadores de benchmarking. 

Os resultados individuais para cada um dos itens revelam uma mediana de 4 em todos, o que 

permite concluir que os inquiridos apresentam um elevado nível de conhecimento 

relativamente a cada um deles, como podemos observar na seguinte tabela. 
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Tabela 48 – Nível de conhecimento do desempenho dos indicadores de benchmarking 
hospitalar 

Caraterísticas e composição indicadores 
benchmarking  

Mínimo Máximo Quartil 1 Mediana Quartil 3 

11.1. As quatro dimensões mencionadas na 
metodologia do benchmarking (qualidade, 
acesso, produtividade e económico-financeira) 
são satisfatórias e são as que melhor se 
enquadram para utilização no sector hospitalar 

1 5 3 4 4 

11.2. O benchmarking deve conter uma mistura 
de indicadores de resultado e indutores 2 5 3,5 4 5 

11.7. Um bom desempenho ao nível das 
dimensões de acesso e qualidade terá 
implicações de produtividade e económica e 
vice-versa 

2 5 3,5 4 5 

11.8. Os relatórios de benchmarking 
disponibilizados trimestralmente permitem-me 
melhorar o desempenho da instituição/serviço em 
todas as dimensões 

1 5 3 4 4 

11.9. Da análise dos indicadores benchmarking 
facilmente me permite tomar uma decisão no 
sentido de melhorar o desempenho produtivo do 
serviço/instituição 

1 5 3 4 4 

 

Índice médio de conhecimento do desempenho 
dos indicadores de benchmarking 2,40 4,60 

Média ± Desvio padrão 

3,72 ± 0,60 

 

Em relação ao Tipos de Chefia, o resultado do Teste de Mann-Whitney, permite concluir que 

existem diferenças estatisticamente significativas no índice médio de conhecimento do 

desempenho dos indicadores de benchmarking (U=102,5; p=0,046), onde o grupo das Chefias 

de Topo apresenta um índice médio de conhecimento mais elevado, como podemos observar 

na tabela seguinte. 

 

Tabela 49 – Índice médio de conhecimento do desempenho dos indicadores 

Índice Tipo de Chefia Posição Média 
Valor p (Teste Mann-

Whitney) 

Índice médio de 
conhecimento do 
desempenho dos 

indicadores 

Topo 30,25 

0,046 
Intermédia 20,93 

 

Em relação às variáveis Género, Tipo de Hospital, Localização geográfica e Faixa etária não 

se obteve relação com significância estatística. 
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Forma de acesso e de análise dos indicadores de benchmarking 

Relativamente à análise da questão acerca da forma como os inquiridos têm acesso aos 

indicadores de benchmarking nas suas instituições, após estes terem sido publicados, 

verificou-se que a maioria (36,6%) dos inquiridos obtém estas informações através do 

microsite da ACSS dedicado ao benchmarking. De destacar ainda que, o acesso aos 

indicadores é feito por 26,8% dos inquiridos através de informação disponibilizada 

superiormente na instituição.  

 

Gráfico 7 – Forma de acesso aos indicadores de benchmarking 

 

 

 

Quando questionados sobre a forma como são analisados os indicadores de benchmarking 

após a sua publicação, a maioria dos inquiridos (37,8%) afirma que estes são analisados pelas 

equipas de gestão intermédia (Departamentos/Serviços Clínicos e Serviços de apoio à gestão).  
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Gráfico 8 – Forma como são analisados os indicadores de benchmarking 

 

 

 

Se relacionarmos estes resultados com os obtidos na questão anterior, podemos deduzir que os 

resultados são analisados pelos gestores intermédios, após serem dados a conhecer 

superiormente à Gestão de Topo, Neste sentido, cada serviço poderá observar a parte que lhes 

diz respeito e utilizar esta informação, não só para conhecer o seu próprio desempenho, como 

também para poder gerir mais eficientemente ações futuras.  

 

4.2.5.2 Índice de participação no processo de implementação do benchmarking 

Por forma a analisar o índice de participação no processo de implementação do 

benchmarking, procedeu-se à obtenção dos valores da mediana, quartis, mínimo e máximo. 

Assim, numa escala de 1 a 5, obteve-se uma mediana ≥3 em todos os itens, o que permite 

concluir que, apesar do valor do índice de participação não ser elevado, demonstra que houve 

participação do processo de benchmarking por parte dos inquiridos. 
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Tabela 50 – Caraterização da participação no processo de implementação do 

benchmarking 

Perceções sobre a participação no processo de 
benchmarking Mínimo Máximo Quartil 1 Mediana Quartil 3 

12.1. A implementação do benchmarking 
hospitalar teve boa aceitação por parte de todo o 
staff 1 5 3 3 4 

12.2. A informação proporcionada pelo 
benchmarking para a Gestão é útil e clara para as 
atividades de gestão das chefias 1 5 3 4 4 

12.3. A informação facultada às chefias através 
dos relatórios de benchmarking é adequada ao 
processo de tomada de decisão das mesmas 1 5 3 3 4 

12.4. A implementação do benchmarking 
hospitalar está a ter sucesso e isso revê-se nos 
resultados 1 5 2 3 4 

12.5. Os processos adotados pelo benchmarking 
podem ser usados para estimular a 
implementação de melhores práticas 1 5 3 4 4 

12.6. De um modo geral em Portugal, a 
utilização do benchmarking no sector público 
(nomeadamente da saúde) como instrumento de 
gestão tende caminhar para uma melhoria 
contínua e de incremento da eficiência 

1 5 3 4 5 

12.7. O benchmarking hospitalar facilita, 
monitoriza e avalia a implementação dos 
objetivos institucionais 1 5 3 4 4 

12.8. Considera que, a informação é facultada em 
tempo oportuno, numa ótica de tomada de 
decisão 1 5 2 3 4 
 

Índice médio de participação no processo de 
implementação do benchmarking 1 4,75 

Média ± Desvio padrão 

3,43 ± 0,74 

 

Para a variável compósita Índice médio de participação no processo de implementação do 

benchmarking, obteve-se uma média de 3,43 e um desvio padrão de 0,74.  

Em relação ao Tipo de Chefia, o resultado do Teste T (t(43)=2,065; p=0,045), revela que 

existem diferenças estatisticamente significativas no Índice médio de participação no 

processo de implementação do benchmarking, com um intervalo de confiança de 95%, onde 

as chefias de topo apresentam um índice médio de participação mais elevado. 
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Tabela 51 – Índice médio de participação no processo de implementação do 

benchmarking 

Índice Tipo de Chefia  
Média ± Desvio 

padrão 
Intervalo de 

Confiança a 95% 
Valor p 
(Teste t) 

Índice médio de 
participação no 

processo de 
implementação do 

benchmarking 

Topo 3,84 ± 0,55 

]0,01; 1,04[ 0,045 
Intermédia 3,31 ± 0,75 

 

Em relação às variáveis Género, Tipo de Hospital, Localização geográfica e Faixa Etária não 

se obteve relação com significância estatística. 

 

4.2.5.3 Índice sobre o processo de execução do benchmarking 

De modo a analisar o grau de execução do benchmarking, procedeu-se à obtenção dos valores 

da mediana, quartis, mínimo e máximo. Assim, numa escala de 1 a 5, obteve-se uma mediana 

de ≥3 para todos os itens, o que permite concluir que os respondentes apresentam um grau 

intermédio de execução do benchmarking. 

 

Tabela 52 – Grau de execução do benchmarking 

Grau de execução do benchmarking Mínimo Máximo Quartil 1 Mediana Quartil 3 

12.9. O benchmarking hospitalar é um 
instrumento que compara o desempenho de 
várias intuições hospitalares do SNS 1 5 3 4 5 

12.10. O compromisso da gestão de topo é 
essencial para a aplicação do benchmarking 1 5 4 4 5 
12.11. O benchmarking estimula à comunicação 
e colaboração de todo o pessoal da organização, 
gestores e não gestores 1 5 3 4 5 

12.13. O benchmarking ajuda na transmissão de 
informação aos utentes 1 5 2 3 4 
12.14. Os dados necessários ao processo de 
benchmarking obtém-se com relativa facilidade 
sem necessidades de recorrer a cálculos 1 5 2 3 4 
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12.15. Após publicação do(s) relatório(s) de 
benchmarking tenho acesso em tempo oportuno 
da informação que consta no(s) relatório(s) no 
sentido procurar aplicar as melhores práticas que 
levaram ao melhor resultado, mesmo sendo de 
outra instituição 

1 5 2 3 4 

 

Índice médio do grau de execução do 
benchmarking 0,83 4,17 

Média ± Desvio padrão 

2,75 ± 0,63 

 

Em relação à variável compósita Índice médio do grau de execução do benchmarking, obteve-

se uma média de 2,75 e um desvio padrão de 0,63.  

Em relação às variáveis Género, Tipo de Chefia, Tipo de Hospital, Localização geográfica e 

Faixa Etária não se obteve relação com significância estatística. 
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4.2.5.4  Grau de concordância sobre as barreiras associadas à implementação do 

benchmarking 

Para analisar o grau de concordância dos inquiridos sobre as barreiras associadas à 

implementação do benchmarking, procedeu-se à obtenção dos valores da mediana, quartis, 

mínimo e máximo. Assim, numa escala de 1 a 5, obteve-se uma mediana ≥2 para todas as 

barreiras apresentadas, o que permite concluir que os respondentes consideram estas barreiras, 

apontadas pela literatura como sendo obstáculos para a utilização da metodologia do 

benchmarking. 

 

Tabela 53 – Barreiras associadas à implementação do benchmarking 

Barreiras associadas à implementação do 
benchmarking Mínimo Máximo Quartil 1 Mediana Quartil 3 

12.16. Este hospital é demasiado diferenciado 
para ser comparado num processo de 
benchmarking com outras instituições 
hospitalares 

1 5 1 2 3 

12.17. Número resultante do cálculo do doente 
padrão é única unidade de produção que 
possibilita o exercício de comparação entre 
entidades 

1 5 1 2 3 

12.19. Considera que a falta de concorrência no 
setor público pode limitar a pressão para a 
melhoria do desempenho 1 5 2 3 4 

12.20. Considera que o relatório de 
benchmarking publicado trimestralmente deveria 
chegar ao pormenor (instituição – serviços) 1 5 4 4 5 

12.21. Considera uma barreira a implementação 
do benchmarking interno, por este ter um 
elevado custo, quer no que respeita ao tempo 
dispensado pelos profissionais para sua 
implementação, quer no custo associado a sua 
monotorização 

1 5 2 3 4 

12.22. Quando “quer fazer” benchmarking e 
precisa de informação, sente que as outras 
instituições lhes fecham as portas 1 5 3 3 4 

12.23. Periodicidade da publicação dos 
indicadores de benchmarking representa um 
obstáculo ao potencial desta ferramenta 1 5 2 3 4 

12.24. A instituição tende a ser conservadora 
relativamente aos processos adotados pelo que o 
benchmarking 1 5 2 3 4 
 

Índice médio do grau de concordância sobre 
as possíveis barreiras à implementação  2,50 4,25 

Média ± Desvio padrão 

3,32 ± 0,4 
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A variável Índice médio do grau de concordância sobre as possíveis barreiras à 

implementação do benchmarking, obteve-se uma média de 3,32 e um desvio padrão de 0,4. 

 

Em relação à variável Género, o resultado do Teste T (t(43)=-2,322; p=0,025), verificou que 

existem diferenças estatisticamente significativas no índice médio do grau de concordância 

sobre as possíveis barreiras à implementação do benchmarking, para um intervalo de 

confiança de 95%, onde o índice médio de concordância é significativamente superior no 

género masculino. 

 

Tabela 54 – Índice médio do grau de concordância sobre as possíveis barreiras à 

implementação 

Índice Género  
Média ± Desvio 

padrão 
Intervalo de 

Confiança a 95% 
Valor p 
(Teste t) 

Índice médio do 
grau de 

concordância 
sobre as possíveis 

barreiras à 
implementação 

Feminino 3,19 ± 0,45 

]-0,57; -0,40[ 0,025 
Masculino 3,50 ± 0,42 

 

Em relação às variáveis Tipo de Chefia, Tipo de Hospital, Localização geográfica e Faixa 

etária não se obteve relação com significância estatística. 
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Caraterização do benchmarking como ferramenta de gestão 

Atendendo à revisão de literatura efetuada no capítulo I, procuramos obter uma apreciação, 

por parte das chefias hospitalares, sobre os atributos do benchmarking como ferramenta de 

gestão. Nesse sentido, os resultados revelaram que os atributos mais reconhecidos são: (i) útil 

para gestão; (ii) compara os melhores desempenhos; (iii) facilita na tomada de decisão; (iv) 

objetivo nas conclusões finais e (v) os indicadores não são coerentes com a realidade (ver a 

tabela seguinte). Atendendo que nesta questão, os inquiridos foram solicitados a escolher as 5 

afirmações que melhor definiam o benchmarking como ferramenta de gestão, a escolha do 

item (v) os indicadores não são coerentes com a realidade, revela uma preocupação pela 

seleção do conjunto de indicadores pertencentes ao processo de benchmarking. 

 

Tabela 55 – Caraterização do benchmarking como ferramenta de gestão segundo 

respondentes 

Atributos Nº  % 

Útil para gestão  44 19% 

Compara os melhores desempenhos 38 17% 

Facilita a tomada de decisão 37 16% 

Objetiva nas conclusões finais 31 14% 

Indicadores não coerentes com realidade 17 8% 

Metodologia pobre 14 6% 

Conclusões incorretas 14 6% 

Resistência mudança 14 6% 

Muito tempo para redigir 10 4% 

Difícil de perceber 7 3% 

 

4.2.6 Indicadores económico-financeiros do benchmarking  

Neste ponto pretende-se atender à reflexão dos gestores hospitalares sobre o benchmarking, 

no que concerne à avaliação do reconhecimento do nível de capacidade atribuída aos 

indicadores económico-financeiros e à capacidade que estes indicadores têm para avaliarem o 

desempenho económico-financeiro de um hospital.  

Após esta reflexão, será analisada a perceção que os inquiridos têm sobre o nível de 

desempenho dos indicadores globalmente considerados em cada uma das dimensões 
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(económico-financeiro; qualidade; acesso e produtividade) face à perceção do desempenho 

destas dimensões em outros hospitais. 

 

4.2.6.1 Nível de capacidade que atribuem aos indicadores económico-financeiros 

Na análise do nível de capacidade que os inquiridos atribuem aos indicadores económico-

financeiros para avaliarem o desempenho económico-financeiro de um hospital, procedeu-se à 

obtenção dos valores da mediana, quartis, mínimo e máximo. Assim, numa escala de 1 a 5, 

obteve-se uma mediana de ≥3 para todos os indicadores. Este facto, permite concluir que os 

respondentes consideram que os indicadores económico-financeiros apresentam um nível de 

capacidade intermédio para avaliarem o desempenho económico-financeiro de um hospital. 

Podemos constatar de forma mais pormenorizada que, há exceção dos indicadores Custos com 

pessoal por doente-padrão (14.3); Fornecimentos e serviços externos por doente-padrão 

(14.7); Fornecimento de Serviços - Área Bruta m2 (14.10) e Fornecimento de Serviços - Área 

Útil m2 (14.11), que apresentam um nível de capacidade mediano, todos os restantes 

indicadores apresentam um bom nível de capacidade (como podemos observar pelos 

resultados apresentados na seguinte tabela).  

 

Tabela 56 – Perceção dos respondentes sobre nível de capacidade dos indicadores 

avaliarem o desempenho económico-financeiro 

indicadores desempenho económico-
financeiro Mínimo Máximo Quartil 1 Mediana Quartil 3 

14.1. Custos operacionais por doente-padrão 
1 5 3 4 4 

14.2. Custos com pessoal ajustados por doente-
padrão 1 5 3 4 4 

14.3. Custos com pessoal por doente-padrão 
1 5 3 3 4 

14.4. Produtos farmacêuticos por doente padrão 
2 5 3 4 4 

14.5. Custos com medicamentos por doente-
padrão 1 5 3 4 4 

14.6. Material de Consumo Clínico por Doente-
Padrão 2 5 3 4 4 

14.7. Fornecimentos e serviços externos por 
doente-padrão 1 5 3 3 4 
14.8. Percentagem de custos com horas 
extraordinárias e suplementos no total de custos 
com pessoal 1 5 3 4 4 
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14.9. Percentagem com custos com prestações de 
serviços no total de custos com pessoal 1 5 3 3 4 

14.10. Fornecimento de Serviços - Área Bruta 
m2 1 5 2 3 3 

14.11. Fornecimento de Serviços - Área Útil m2 
1 5 2 3 3 

 

Índice médio de capacidade atribuído aos 
indicadores económico-financeiros 2,27 5 

Média ± Desvio padrão 

3,38 ± 0,60 

 

A variável compósita Índice médio da capacidade dos indicadores económico-financeiros 

para avaliarem o desempenho económico-financeiro de um hospital, obteve uma média de 

3,38 e um desvio padrão de 0,60. 

 

4.2.6.2  Nível de desempenho global atribuído as quatro dimensões dos indicadores 

de benchmarking nos hospitais 

Mesmo que o valor obtido para o Cronbach Alfa, se mostre num nível de consistência interna 

questionável, optamos por apresentar, da mesma forma que os restantes índices, os resultados 

obtidos pela análise das quatro dimensões dos indicadores de benchmarking. 

Na análise do nível de desempenho global atribuído às quatro dimensões dos indicadores de 

benchmarking nos hospitais, procedeu-se à obtenção dos valores da mediana, quartis, mínimo 

e máximo. Assim, a avaliação dos dados na tabela seguinte permite concluir, por um lado, que 

as dimensões que apresentam um melhor nível de desempenho global são o nível de 

qualidade global e o nível de desempenho do acesso global e, por outro lado, que a dimensão 

que apresenta um menor nível de desempenho é a económico-financeira.  
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Tabela 57 – Perceção dos respondentes sobre as quatro dimensões dos indicadores 

benchmarking 

Dimensões Mínimo Máximo Quartil 1 Mediana Quartil 3 

15.1. Nível de desempenho económico-
financeiro global 1 5 3 3 3 

15.2. Nível de desempenho da qualidade global 
1 5 3 3 4 

15.3. Nível de desempenho do acesso global 
1 5 3 3 4 

15.4. Nível de desempenho da produtividade 
global 1 5 3 3 4 
 

Índice médio de perceção das quatro 
dimensões dos indicadores 1 4 

Média ± Desvio padrão 

3,23 ± 0,58 

 

A variável compósita Índice médio de perceção das quatro dimensões dos indicadores de 

benchmarking, obteve-se uma média de 3,23 e um desvio padrão de 0,58.  

Em relação às variáveis Género, Tipo de Chefia, Tipo de Hospital, Localização geográfica e 

Faixa etária não se obteve relação com significância estatística. 

 

4.2.7 Resultados e análise da questão aberta  

A tabela 58 corresponde às respostas abertas, onde os respondentes colocaram todo o tipo de 

observações que consideraram pertinentes para o estudo.  

Tabela 58 – Informações acrescentadas pelos respondentes 

 

Outras informações Nº Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

 Inquiridos 45   

Acrescentaram sugestões  4 8,9% 

Não acrescentarem 
sugestões 

 41 91,1% 

Email:    

Deixaram  12 26,7% 

Não deixaram  33 73,3% 
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Assim, foram feitas 4 sugestões. Um dos respondentes indicou que: “…na dimensão 

Qualidade dos indicadores de benchmarking deveriam ser considerados ou incluídos 

indicadores de qualidade (resultados) sensíveis aos cuidados de enfermagem. Avaliar esta 

área, especificamente, permitiria melhorar também a qualidade dos cuidados médicos e 

segurança do doente, entre outras …“; Um outro respondente acrescentou que: “…é possível 

demonstrar-se ganhos em cuidados de saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem, pelo que 

é de grande relevância avaliar-se a qualidade dos cuidados prestados também com a 

inclusão de indicadores de enfermagem, no processo de contratualização…”. Uma outra 

referência vai para inclusão de novos indicadores e uma possível nova dimensão: “…o 

benchmarking inter-institucional deveria ser alargado a áreas não clinicas. Deveriam ser 

apresentados indicadores de benchmarking relacionados, por ex.: com a gestão de recursos 

humanos; comparar taxas de absentismo; rotatividade; leque salarial entre outros 

indicadores...”. 

Por outro lado, apontando para uma das barreiras do benchmarking, um dos respondentes 

indicou que: “… a centralização das tomadas de decisão e as restrições financeiras tornam 

irrelevantes o uso de benchmarking mesmo que fosse bem desenhado...”.  

Foi disponibilizada a possibilidade de envio dos resultados do estudo, bastando para isso que 

o respondente indicasse o endereço de eletrónico. Esta possibilidade foi solicitada por um 

número muito satisfatório de interessados: 26,7% (n=12) do total dos inquiridos, o que 

demonstra interesse pelo tema abordado. 
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4.3 SÍNTESE DE RESULTADOS 

Os resultados obtidos podem ser consultados de um modo sintetizado nas tabelas seguintes. 

Tabela 59 – Síntese dos índices e variáveis estatisticamente significativas 

Índices 
Estatisticamente 
significativas  Comentários 

- Índice médio do estilo 
de gestão 

Tipo de Chefia Chefias de topo são as que atribuem maior importância à 
implementação de um estilo de gestão/liderança participativa 

- Índice médio relação 
da Chefia hospitalar com 
Gestão Hospitalar 

Tipo de Chefia Conclui-se que, as chefias de topo são as que atribuem maior 
importância a aspetos como a autonomia e a atuação conjunta 
na relação da Chefia hospitalar com a Gestão Hospitalar. 

- Nível médio de 
conhecimento das 
ferramentas de gestão 

Tipo de Hospital 
 
Tipo de Chefia 
 
Localização 
Geográfica 

Assim, conclui-se que, são os inquiridos pertencentes às 
Chefias Intermédias, de Instituições pertencentes ao Grupo I 
(grupo B) e localizadas no distrito do Porto, um menor nível de 
conhecimento sobre ferramentas de gestão. 
O nível de conhecimento mais elevado das Chefias 
pertencentes às instituições do Grupo II (Grupos C, D, E e F) 
poderá ser explicado pelo facto de estas instituições serem, por 
um lado, de maiores dimensões e, por outro lado, serem mais 
diferenciadas, apresentando, desta forma, uma maior 
diversidade de ferramentas de apoio à Gestão Hospitalar. 

- Índice médio utilização 
de ferramentas de gestão 

Faixa Etária Apresenta um índice médio de utilização significativamente 
superior ao verificado no grupo dos mais velhos (idades 
superiores aos 50 anos) 

-Índice médio da 
importância dos 
objetivos associados 
benchmarking 

Faixa Etária 
Localização 
Geográfica 

Apesar do índice médio de reconhecimento dos objetivos do 
benchmarking como ferramenta de gestão ser bom, podemos 
referir que, de um modo geral, são os respondentes do grupo 
etário mais velhos (superior a 50 anos) e pertencentes a 
Instituições Hospitalares localizadas no distrito do Porto, 
aqueles que apresentam um menor índice de reconhecimento 
dos objetivos do benchmarking como ferramenta de gestão. 

-Índice médio de 
conhecimento dos 
indicadores de 
benchmarking 

Tipo de Chefia Grupo das chefias de topo apresenta um índice médio do nível 
de conhecimento dos indicadores de benchmarking mais 
elevado 

-Índice médio de 
conhecimento do 
desempenho dos 
indicadores de 
benchmarking 

Tipo de Chefia 
Questionável  

Grupo das Chefias de Topo apresenta um índice médio de 
conhecimento mais elevado, como podemos observar na tabela 
seguinte. 
Valor obtido para o Cronbach Alpha, se mostre num nível de 
consistência interna questionável. 

-Índice médio de 
participação no processo 
de implementação do 
benchmarking 

Tipo de Chefia Chefias de topo apresentam um índice médio de participação 
mais elevado. 

-Índice médio do grau de 
execução do 
benchmarking 

Sem 
significância 

Obteve-se uma mediana de ≥3 para todos os itens, o que 
permite concluir que os respondentes apresentam um grau 
intermédio de execução do benchmarking 

-Índice médio do grau de 
concordância sobre as 
possíveis barreiras à 
implementação 

Género Onde o índice médio de concordância é significativamente 
superior no género masculino. 
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(Continuação) 

Índices 
Estatisticamente 
significativas  Comentários 

Caraterização do 
benchmarking como 
ferramenta de gestão 
segundo respondentes 
 

Atendendo que nesta questão, os inquiridos foram solicitados a escolher as 5 
afirmações que melhor definiam o benchmarking como ferramenta de gestão, a 
escolha do item (v) os indicadores não são coerentes com a realidade, revela uma 
preocupação pela seleção do conjunto de indicadores pertencentes ao processo de 
benchmarking. 

-Índice médio de 
capacidade atribuído aos 
indicadores económico-
financeiros  

Sem 
significância 

Permite concluir que os respondentes consideram que os 
indicadores económico-financeiros apresentam um nível de 
capacidade intermédio para avaliarem o desempenho 
económico-financeiro de um hospital. 
Custos pessoal por DP (14.3); FSE por DP (14.7); FS - Área 
Bruta m2 (14.10) e FS - Área Útil m2 (14.11), que apresentam 
um nível de capacidade mediano, todos os restantes 
indicadores apresentam um bom nível de capacidade  

-Índice médio de 
perceção das quatro 
dimensões dos 
indicadores 

Sem 
significância 
 
Questionável  

Concluir, por um lado, que as dimensões que apresentam um 
melhor nível de desempenho global são o nível de qualidade 
global e o nível de desempenho do acesso global e, por outro 
lado, que a dimensão que apresenta um menor nível de 
desempenho é a económico-financeira. 
Valor obtido para o Cronbach Alpha, se mostre num nível de 
consistência interna questionável. 
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Tabela 60 – Síntese da análise dos resultados 

Questões partida  Comentários 
Estilo de gestão/ liderança 
 
Relação da Chefia 
hospitalar com a Gestão 
Hospitalar 

Relacionar por um lado as 
caraterísticas organizacionais do 
hospital e por outro lado permite 
conhecer a sensibilidade geral que os 
profissionais têm relativamente ao seu 
hospital.  

Atribuída maior importância à 
implementação de um estilo de 
gestão/liderança participativa. 
E atribuem maior importância a aspetos 
como a autonomia e a atuação conjunta 
na relação da Chefia hospitalar com a 
Gestão Hospitalar. 

Grau de conhecimento 
sobre algumas ferramentas 
de gestão, principalmente 
benchmarking   

Entendimento dos gestores hospitalares 
em relação ao seu conhecimento em 
relação a algumas ferramentas de 
gestão, existentes no âmbito hospitalar. 

O nível de conhecimento é mais 
elevado nas instituições maiores 
dimensões e, por outro lado, serem 
mais diferenciadas, apresentando, desta 
forma, uma maior diversidade de 
ferramentas de apoio à Gestão 
Hospitalar. 

Perceções das Chefias 
Hospitalares sobre as 
caraterísticas e 
composição dos 
indicadores de 
benchmarking, 
implementação e execução 
benchmarking  e possíveis 
barreiras implementação 
da metodologia do 
benchmarking   

Qual entendimento dos decisores 
hospitalares em relação ao processo de 
implementação/execução, quanto a 
possíveis barreiras à implementação da 
metodologia do benchmarking. No que 
concerne as principais caraterísticas e 
composição dos indicadores de 
benchmarking nas suas diferentes 
dimensões. 

Decisores hospitalares apresentam uma 
perceção positiva sobre o 
benchmarking como ferramenta de 
gestão Contudo os decisores 
assinalaram a existência de barreiras à 
implementação do benchmarking, 
nomeadamente no seu processo de 
comunicação/divulgação aos 
intervenientes de forma a envolve-los. 

Que nível de capacidade 
que atribuem aos 
indicadores económico-
financeiros 

Reflexão dos decisores hospitalares 
sobre esta ferramenta de gestão 
hospitalar e o seu reconhecimento 
sobre o nível de capacidade que 
atribuem aos indicadores económico-
financeiros e de estes avaliarem o 
desempenho económico-financeiro de 
um hospital e comparando as quatro 
principais dimensões de indicadores de 
benchmarking em relação as 
instituições que se comparam 
diretamente. 

Consideram que os indicadores 
económico-financeiros apresentam um 
nível de capacidade intermédio para 
avaliarem o desempenho económico-
financeiro de um hospital. 
Custos pessoal por DP (14.3); FSE por 
DP (14.7); FS - Área Bruta m2 (14.10) 
e FS - Área Útil m2 (14.11), que 
apresentam um nível de capacidade 
mediano, todos os restantes 
indicadores apresentam um bom nível 
de capacidade. 

Caraterização dos 
respondentes 

 Amostra constituída por 45 indivíduos, 
maioritariamente do sexo feminino e 
com uma idade média de 47,91 ± 9,06 
anos. 
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CONCLUSÕES 

Este estudo tem como objetivo principal estudar as perceções que os decisores hospitalares 

têm sobre o recurso à metodologia do benchmarking como ferramenta de gestão. 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões do estudo. De seguida expõem-se os 

principais contributos deste estudo e por último, descrevem-se as principais limitações e 

apresentam-se propostas para investigação futura. 

 

CONCLUSÕES GERAIS 

A gestão hospitalar tem deparado com diversos desafios na sua forma de gestão, cada vez 

mais orientada para uma vertente empresarial que impulsiona a otimização da produção 

hospitalar, privilegiando cada vez mais a qualidade, eficiência e controlo das despesas na 

saúde através da utilização de ferramentas inovadoras. De entre este tipo de ferramentas 

inovadoras de gestão encontra-se o benchmarking e seus indicadores. A procura de uma 

melhor qualidade, eficiência e eficácia da gestão hospitalar através da implementação efetiva 

do benchmarking, torna-se apenas possível se existirem recursos humanos com um nível de 

conhecimento que permita auxiliar este tipo de gestão na procura de melhorias contínuas. 

A necessidade de recurso a técnicas mais efetivas de organização e de redução de 

desperdícios, como o benchmarking, acentuou-se nos últimos anos devido ao agravamento da 

conjuntura económica e social vivida em Portugal. Assim, o benchmarking surge como um 

elemento participativo de um esforço adicional para a garantia da qualidade, eficiência e 

controlo da despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ao incentivar um maior 

acompanhamento dos seus desempenhos, num contexto de melhoria simultânea da vertente 

económico-financeira. 

Deste modo, surge o interesse e pertinência da investigação desenvolvida que teve como 

objetivo principal o estudo das perceções dos decisores hospitalares sobre o recurso à 

metodologia do Benchmarking como ferramenta de gestão. 

Assim, a amostra estudada apresenta-se constituída por 45 indivíduos, maioritariamente do 
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sexo feminino e com uma idade média de 47,91 ± 9,06 anos. 

Na sua maioria (31,1%; n=14) os respondentes são Diretores/Responsáveis de serviço com 

uma média de anos de chefia de 8,91 anos na atual instituição. Para além da experiência 

profissional, os inquiridos apresentam uma elevada formação académica dado que 98% dos 

respondentes (n=44) são licenciados.  

Outro aspeto relevante apurado refere-se ao facto de uma grande maioria dos respondentes 

atribuir importância à formação complementar na área de Gestão/Administração, dado que 

80,0% (n=36) apresentam formação na área da gestão. Este elemento permite-nos concluir 

desde logo que a amostra em estudo apresenta conhecimentos sobre gestão hospitalar para 

além dos cargos que ocupam.  

Este conhecimento foi comprovado ao verificar-se, pela aplicação do questionário, um bom 

nível de conhecimento de algumas ferramentas de apoio gestão abordadas. Também se pôde 

comprovar um elevado nível de conhecimento sobre as caraterísticas, composição e 

desempenho dos indicadores do benchmarking, com as chefias de topo a apresentarem os 

índices mais elevados de conhecimento. 

Na análise do nível de conhecimento dos inquiridos constatou-se ainda que, o nível de 

conhecimento é mais elevado nas chefias pertencentes às instituições do Grupo II (Grupos C, 

D, E e F) localizadas no distrito do Porto. Esta ocorrência poderá ser explicada pelo facto de 

estas instituições serem, por um lado, de maiores dimensões e, por outro lado, serem mais 

diferenciadas, apresentando, por isso, uma maior necessidade e diversidade de ferramentas de 

apoio à Gestão Hospitalar. Em relação à implementação dos instrumentos de gestão em 

estudo, verificou-se uma média de utilização dos mesmos superior à não utilização, o que 

demostra a importância que as Chefias inquiridas, e suas instituições, atribuem a estes 

elementos no processo de gestão na saúde. O recurso à utilização destas ferramentas de gestão 

é feita em maior escala pelos decisores mais novos (até aos 50 anos de idade), o que pode 

traduzir uma mudança de mentalidade no sentido de uma  maior utilização destas ferramentas, 

caminhando-se para uma gestão mais efetiva na avaliação do desempenho das instituições 

hospitalares. 

Assim, conclui-se que se trata de uma amostra constituída por decisores hospitalares 

experientes, com uma elevada formação académica e com um bom nível de conhecimento na 
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área da gestão hospitalar.  

Os decisores hospitalares inquiridos defendem uma gestão/liderança participativa, sendo as 

chefias de topo as que atribuem maior importância à implementação deste estilo de 

gestão/liderança. Esta posição dos inquiridos é reforçada pelos elevados níveis de 

concordância obtidos para a questão que aborda o privilegiar do trabalho e autonomia da 

equipa. Assim, pode-se concluir que os decisores hospitalares inquiridos preferem uma gestão 

em equipa, atribuindo importância a todos os elementos no processo de tomada de decisão. 

De fato, atendendo a que no benchmarking existe uma produção contínua de novas 

informações para uma organização (Watson, 1993), torna-se lógico que o processamento 

deste conhecimento seja necessário a todos os protagonistas que trabalham nessa organização 

de modo a que todos possam aprender como esses resultados e modificar as suas estratégias. 

É também positivo comprovar que são as chefias de topo são aquelas que mais partilham 

desta opinião, dado que serão estes elementos a voz de comando na modificação das 

estratégias mais adequadas para o melhoramento do desempenho. Estes aspetos vão de 

encontro à teoria de Drucker (1989) que defende que “o papel dos gestores é fazer com que as 

pessoas sejam capazes de uma atuação conjunta”.  

Ainda no contexto de uma liderança participativa, importa salientar que apesar da importância 

atribuída ao trabalho em equipa, os inquiridos destacam também a importância da autonomia 

no desempenho de funções, depreendendo-se que a elevada formação académica e formação 

na área da gestão hospitalar por parte dos decisores inquiridos possa ser o caminho 

encontrado para se dotarem da autonomia que os capacita para a tomada de decisões.  

No contexto da importância do trabalho de equipa e participação ativa de todos os elementos 

no processo estratégico de benchmarking, surge a questão sobre o acesso a informações e 

dados sobre o benchmarking da instituição. Verifica-se desde logo, que 28,9% dos inquiridos 

desconhecem a origem da decisão sobre a implementação do benchmarking, e apenas 26,7% 

afirmam ter sido dada a conhecer de forma entendível e aplicável, sem suscitar dúvidas, a 

implementação do benchmarking nas suas instituições. Estes dados revelam e assinalam uma 

lacuna importante no processo de benchmarking, ao verificar-se que a maioria dos 

intervenientes não foi informado de forma clara sobre o modo de aplicação desta ferramenta, 

nem de onde partiu a decisão para essa implementação, podendo estes ser fatores 

desincentivadores à implementação desta ferramenta por parte dos decisores hospitalares. 
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As afirmações anteriores foram também comprovadas pelo facto de, apesar do bom nível de 

conhecimento sobre ferramentas de gestão por parte dos inquiridos, 34% deles não têm 

qualquer conhecimento sobre se algumas das ferramentas de apoio à gestão questionadas 

estão ou não a ser implementadas na sua instituição. 

Conclui-se pelos dados acima expostos e, comprova-se pelo valor do índice de participação 

não elevado, que existe uma participação, apesar de não totalmente satisfatória, no processo 

de benchmarking por parte dos inquiridos. Ao par disto, os inquiridos apresentam também um 

grau intermédio de participação na execução do benchmarking. 

Apesar destes aspetos menos positivos, e mesmo os inquiridos considerando que existem 

barreiras à utilização da metodologia do benchmarking, não deixam de reconhecer a 

importância desta ferramenta, o que se comprova pelo elevado grau de importância atribuído 

aos objetivos associados ao benchmarking como ferramenta de gestão hospitalar. Neste ponto, 

são os decisores mais novos (até aos 50 anos de idade) aqueles que atribuem uma maior 

importância a esses objetivos, o que se acredita querer refletir uma mudança nas metodologias 

de gestão, com o benchmarking a assumir uma cada vez mais posição de destaque. 

Em síntese, os resultados do estudo demonstram que os decisores hospitalares apresentam 

uma perceção positiva sobre o benchmarking como ferramenta de gestão, ao atribuírem 

importância à implementação desta ferramenta como parte de uma gestão hospitalar de 

qualidade. Estes decisores acreditam na potencialidade do benchmarking para responder aos 

desafios atuais da gestão hospitalar. A conjugação desta perceção com os conhecimentos 

revelados sobre esta matéria, comprova-se que existem recursos humanos para uma 

implementação eficaz e eficiente do benchmarking. Contudo os decisores assinalaram a 

existência de barreiras à implementação do benchmarking, nomeadamente no seu processo de 

comunicação/divulgação aos intervenientes de forma a envolve-los. Este processo carece de 

uma exposição clara e objetiva e de mecanismos que envolvam todos os colaboradores de 

uma instituição.    
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CONTRIBUTO  

O estudo realizado, desde logo, se apresenta como um contributo positivo na área da Gestão 

Hospitalar e de benchmarking dado ser esta uma área que carece de estudos investigacionais 

que permitam incentivar, esclarecer e informar os gestores hospitalares acerca dos seus 

benefícios. O reduzido conhecimento sobre o estado de arte do benchmarking em Portugal 

atribui ainda um maior interesse ao estudo realizado, sendo este mais uma fonte de 

informação relativa à atualidade do tema nos hospitais portugueses. Ao mesmo tempo, a 

Revisão da Literatura conseguida ao longo de todo o estudo efetuado, torna a presente 

dissertação uma mais-valia como ferramenta de consulta nesta área. 

Por outro lado, a procura cada vez maior de informações e dados de gestão hospitalar junto 

das Instituições Hospitalares, contribui também para a desmistificação de preconceitos e 

estereótipos criados por diversos gestores hospitalares no que concerne à divulgação de dados 

e estratégias próprias. 

O caminho para a mudança de muitas das estratégias adotadas em diversos hospitais 

portugueses poderá de facto passar por uma maior abertura e partilha de experiências entre as 

inúmeras entidades, o que permitirá o avanço pretendido pela adoção de estratégias de 

benchmarking. De facto, e tal como referido pela ACSS, a flexibilidade dos modelos de 

gestão exige mecanismos de comparabilidade entre as instituições, de forma a explicar as 

diferenças de acesso, qualidade, produtividade e desempenho económico-financeiro, avaliar o 

potencial de melhoria de cada instituição em cada uma das principais áreas de atuação, e 

identificar alavancas operacionais de gestão corrente, “melhores práticas” e programas 

transversais a lançar a breve prazo para capturar potencial de melhoria identificado, (ACSS, 

2012). Nesta linha de pensamento, o estudo realizado pretende ser mais um passo em frente 

no alcance deste objetivo. 

O momento de preenchimento do questionário aplicado aos decisores hospitalares, contribuiu 

para a reflexão necessária e imprescindível destes elementos sobre o modo atual de 

funcionamento da instituição que atualmente representam, permitindo-os identificar situações 

desfavoráveis e corrigi-las. O objetivo de reflexão e mudança de medidas nas instituições 

hospitalares junto dos seus decisores inquiridos, foi também alcançado através do envio dos 

resultados do estudo a todos os respondentes que assim o pretendiam, por forma a gerar um 
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mecanismo de feedback informativo que se espera contribuir para uma mudança de estratégias 

menos assertivas por estratégias mais adequadas a cada instituição. Ao mesmo tempo, a 

informação de que existem estratégias e estudos nesta área contribui para o aumento do 

interesse dos decisores hospitalares sobre o tema Benchmarking. 

Um outro aspeto importante deste estudo passa pela perceção de que, apesar do conhecimento 

do conceito de benchmarking pela maioria dos decisores hospitalares, estes não compreendem 

as estratégias de benchmarking e o seu modo adequado de implementação. Este aspeto revela-

se um contributo importante para todos os defensores do benchmarking ao assinalar uma 

lacuna essencial para o progresso na área da gestão hospitalar.  

 

L IMITAÇÕES E PROPOSTAS PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES  

Apesar do presente estudo ser um contributo positivo na área da gestão hospitalar e da 

investigação das estratégias de benchmarking atualmente em prática em Portugal, não deixa 

de apresentar limitações que o tornam também por isso um ponto de referência e de partida 

para investigações futuras na área, de modo a que estes obstáculos possam ser desde logo 

colmatados. 

A primeira limitação encontrada no decorrer do estudo, prendeu-se com a escassez de 

informação bibliográfica sobre o tema, nomeadamente, de investigações empíricas 

direcionadas para a área da saúde. Este facto limitou a criação de quadros comparativos entre 

estudos anteriores e o estudo realizado. 

Outro fator limitante consistiu na complexidade encontrada na colheita de dados. Dado o 

elevado número de elementos hospitalares que ocupam cargos de chefia nos hospitais em 

Portugal, a amostra obtida poderia ter sido de maiores dimensões. No entanto, a pouca 

abertura de algumas das entidades hospitalares contactadas tornou este objetivo mais difícil de 

ser alcançado, apesar de terem sido solicitadas autorizações para a aplicação do questionário a 

28 instituições hospitalares. 

Assim, quer na análise global dos dados quer na comparação dos dados por grupo, existiram 

limitações estatísticas decorrentes do número de respostas obtidas, que impossibilitaram a 

análise das diferenças entre as diversas instituições classificadas em diferentes grupos. 
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Contudo, este aspeto foi inteiramente superado através da utilização de outros métodos de 

análise realizados, que permitiram investigar a realidade atual das instituições e obter 

conclusões pertinentes. 

Uma outra limitação do estudo, passa também pelo caráter subjetivo dos dados obtidos, dado 

que consistiram em perceções dos decisores hospitalares, sujeitas a variáveis interpessoais não 

passíveis de serem verificadas (por exemplo, personalidade, objetivos de carreira etc.,). A 

complementação destas informações com uma análise de dados objetivos traria mais 

consolidação às conclusões obtidas. 

 

PROPOSTAS PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

As propostas apresentadas baseiam-se na visão de que a partir das limitações que, tal como 

qualquer outra, a investigação realizada apresentou, se possa avançar com novos estudos 

partindo de uma base mais sustentada. 

Assim, ao serem expostas dificuldades pela pouca abertura das Instituições Hospitalares à 

participação neste tipo de investigação, propõe-se que estudos desta dimensão sejam 

futuramente apoiados pela tutela (como por ex.: Ministério da Saúde e ACSS), por forma a 

facilitar o investigador no acesso às Instituições e à recolha de informação, com vista ao 

melhoramento do SNS, no contexto da aplicação das melhores práticas. 

Considera-se relevante em futuras investigações proceder-se à comparação de perceções entre 

os diferentes Grupos de Instituições Hospitalares, segundo a classificação da ACSS, dado que 

a partir desta análise poderão ser conhecidas diferenças relevantes entre hospitais de 

caraterísticas consideradas desde logo distintas. 

Por outro lado, ao considerar-se os profissionais não pertencentes a cargos de chefia membros 

fundamentais na parte operacional de uma Instituição Hospitalar, seria pertinente investigar se 

estes profissionais estão a ser adequadamente inseridos na estratégia de benchmarking das 

suas instituições. 
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ANEXOS 

ANEXO  I 

EMAIL EXEMPLO DIRIGIDO AOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS 

HOSPITAIS, SOLICITANDO COLABORAÇÃO NO ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO  

 
Email  
De: 
Para: 

Assunto: Autorização para aplicação de questionário no CH…/ ULS… 

Anexo: Carta Pedido autorização; Questionário  

 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração do  
Centro Hospitalar do … 
Drª/Dr … 

Na oferta formativa da Universidade do Minho, encontra-se o Mestrado em Gestão de 
Unidades de Saúde que pretende dotar os profissionais de saúde de competências abrangentes 
na área da gestão. Neste sentido, uma das componentes integrantes do Mestrado é a realização 
de um estudo de investigação, subordinado ao tema “Perceções dos decisores hospitalares 
sobre o recurso à metodologia do Benchmarking como ferramenta de gestão”. 

Dado que o sucesso deste projeto depende da colaboração dos respondentes, vimos solicitar a 
Vossa Excelência a autorização para a aplicação de um questionário neste hospital, 
nomeadamente aos membros do Conselho de Administração, Diretores de Serviços Clínicos e 
não Clínicos e Enfermeiros Chefe. 

Preenchimento on-line, pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/1kZj-biOC2V02HH 
DLPvMr1Ma9ExgStpImYuHKlRaMu8/viewform?usp=send_form 

Com melhores cumprimentos, 

André Coelho 
Aluno do Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde (Universidade do Minho) 
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ANEXO  II 

CARTA EXEMPLO DIRIGIDA AOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS 

HOSPITAIS, SOLICITANDO COLABORAÇÃO NO ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO . (ANEXO EMAIL ) 
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ANEXO  III    

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS 

HOSPITAIS, SOLICITANDO COLABORAÇÃO NO ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO . (ANEXO EMAIL ) 
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ANEXO  IV   

LAYOUT DA PÁGINA DA INTERNET PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO ON -LINE 

(ANEXO EMAIL ) 
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