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Os processos de mudança na gestão dos hospitais Universitários Federais Brasileiros 

RESUMO 

Os Hospitais Universitários Federais, representados em todo o território nacional, têm grande importância 
no sistema de saúde do Brasil ao exercerem assistência, ensino, pesquisa e extensão. O objetivo geral desta 
tese é analisar as dinâmicas institucionais desses hospitais brasileiros e as implicações na contabilidade, 
decorrentes do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF) e da 
criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), com vistas a explorar os motivos, atores 
e processos que condicionaram e condicionam a atuação dessas entidades públicas. A EBSERH é uma 
empresa pública que foi criada com o objetivo de gerir os hospitais universitários com a implantação do 
aplicativo de gestão para hospitais universitários.  

Este estudo qualitativo adota uma abordagem interpretativa e utiliza a Teoria Institucional (particularmente 
a Nova Sociologia Institucional) para relatar os resultados de um estudo de caso em profundidade realizado 
em Hospitais Universitários Federais. Além da análise documental, os dados foram coletados por meio de 
entrevistas semiestruturadas. 

Esta pesquisa contribui para a literatura sobre a mudança de gestão no sistema de saúde, através do estudo 
da implementação de um sistema integrado nos Hospitais Universitários Públicos do Brasil. 

Os resultados da investigação mostram que o processo de mudança foi implementado de cima para baixo, 
com pouca transparência e muitas informações contraditórias, pressões da empresa e do Governo, 
resistência antes e durante o processo por parte dos servidores e outros atores sociais, o que gerou atrasos 
na implementação. A resistência, entretanto, não foi suficiente para sustar o processo. A legislação, bem 
como as recomendações do Tribunal de Contas da União, exerceu pressões institucionalizadoras nos 
hospitais universitários federais; algumas, no entanto, tiveram utilização cerimonial, ocorrendo loose 
coupling. Além disso, verificou-se que a gestão exercida nos hospitais aderentes não só traduz uma busca 
do governo por legitimidade, como também de eficiência no controle de recursos públicos. Os resultados 
revelam que os avanços na contabilidade dos hospitais aderentes foram bastante relevantes, e a informação 
contábil dessas unidades, embora incompleta, é utilizada como uma forma de legitimação. Por fim, a 
investigação mostrou que algumas regras e normas foram instituídas no âmbito da contabilidade e 
institucionalizadas nos hospitais aderentes. Com a implantação do aplicativo de gestão para hospitais 
universitários, as práticas existentes foram descontinuadas, ocorrendo desinstitucionalização. 

Palavras-chave: processo de mudança; hospitais universitários federais; teoria institucional. 
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The processes of change in the management of the Brazilian Federal University Hospitals 
 

ABSTRACT 

 

The Federal University Hospitals have great importance in the Brazilian health system due to its role in 

assistance, teaching, research and extension. The main objective of this thesis is to analyze the institutional 

dynamics of these Brazilian hospitals and the implications in accounting that arise from the adoption of the 

National Program of Restructuring of Federal University Hospitals and the creation of the Brazilian Company 

of Hospital Services (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares-EBSERH), exploring the reasons, actors 

and processes that have been shaping the performance of these public entities. The objective of the EBSERH 

is the management of university hospitals’ with the implementation of management application for university 

hospitals. 

This qualitative study follows an interpretative approach and uses Institutional Theory (particularly the New 

Institutional Sociology) to inform the findings of an in-depth case study developed within Federal University 

Hospitals. Adding to the documental analysis data was collected through semi-structured interviews. 

This research contributes to the literature on the management change on the health system, through the 

study of the implementation of an integrated system in the Brazilian Public University Hospitals.  

The results show that a top down strategy has been adopted in the change process; that the process lacked 

transparency and had contradictory information; that the Brazilian Company of Hospital Services and the 

Government exerted pressures that lead Universities to join Brazilian Company of Hospital Services and; that 

the servers, and other social actors, resisted the process and delayed its implementation. Resistance, 

however, was not enough to stop the process. Legislation, and recommendations of the Court Union Accounts 

exerted institutionalizing pressures on the federal university hospitals. Though, some of the laws had a 

ceremonial use leading to loose coupling. In addition, it was verified that the management carried out in the 

adherent hospitals not only reflects the government's search for legitimacy, but also the search of efficiency 

in the control of public resources. The results also reveal that the changes in the accounting system of the 

adherent hospitals were very relevant, and that the accounting information of these units, although 

incomplete, is used as a form of legitimization. Finally, the research has shown that some rules and standards 

have been instituted in accounting and institutionalized in adherent hospitals. With the implementation of the 

management application for university hospitals, the current practices were discontinued, and 

deinstitutionalization occurred.  

Keywords: processes of change; federal university hospitals; institutional theory. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação e cenário da investigação 

 

No Brasil, o direito à saúde foi expressamente reconhecido somente a partir da Constituição Federal 

de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS)(Campos & Oliveira, 2014). A sessão II, no artigo 

198º, da nova Carta trouxe que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado” a partir de três pontos bases: descentralização 

(“com direção única em cada esfera de governo”), atendimento integral e participação da população (Botaro, 

2015). No entanto, a saúde para todos não é uma tarefa fácil para o Estado. Em 2018, a população estimada 

do Brasil era de 208.494.900, conforme estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2018), sendo o quinto país mais populoso do planeta (IBGE, 2018). O Brasil é uma república federativa cujo 

território possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o que representa 47% da América do Sul. Seu 

sistema político é composto por diversos partidos e três níveis autônomos de governo – governo federal, 26 

estados, um distrito federal e 5.573 municípios (IBGE, 2018). 

Apesar de constitucionalmente previsto um sistema de saúde público e universal, o sistema de saúde 

brasileiro é formado por uma rede complexa de prestadores e compradores de serviços que competem entre 

si, gerando uma combinação público privada financiada sobretudo por recursos privados. Inclui três 

subsetores: o subsetor público, no qual os serviços são financiados pelo Estado nos níveis federal, estadual 

e municipal, incluindo os serviços de saúde militares; o subsetor privado (com fins lucrativos ou não), no 

qual os serviços são financiados com recursos públicos ou privados; e, por último, o subsetor de saúde 

suplementar, com diferentes tipos de planos privados de saúde e de apólices de seguro, além de subsídios 

fiscais (Paim, Travassos, Almeida, Bahia, & Macinko, 2011). Os componentes público e privado do sistema 

são distintos, mas estão interconectados, e as pessoas podem utilizar os serviços de todos os três subsetores, 

dependendo da facilidade de acesso ou de sua capacidade de pagamento, com exceção dos serviços de 

saúde militares. 

A regulamentação do SUS deu-se em 1990 por meio das Leis Federais n.º 8.080 e n.º 8.142. A Lei 

n.º 8080/90 define o modelo operacional do SUS, a sua forma de organização e o seu funcionamento. Já a 

Lei n.º 8.142 tem como objetivo regulamentar a participação da comunidade na gestão do SUS e as 
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transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área (Botaro, 2015). O artigo 4º da Lei nº 

8.080/90 o define o sistema como “um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público.” 

Através da Lei Federal n.º 8080/90, foi previsto que os serviços dos Hospitais Universitários e de 

Ensino integrassem o SUS mediante convênio, sendo respeitada sua autonomia administrativa em relação 

ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, nos limites conferidos 

pelas instituições a que estivessem vinculados. Na concepção tradicional, Medici (2001) define um hospital 

universitário como uma instituição caracterizada por: 

a) um prolongamento de um estabelecimento de ensino em saúde (de uma faculdade de Medicina, por 

exemplo);  

b) prover treinamento universitário na área de saúde;  

c) ser reconhecido oficialmente como hospital de ensino, estando submetido à supervisão das 

autoridades competentes; e 

d) propiciar atendimento médico de maior complexidade (nível terciário) a uma parcela da população. 

A definição de hospital universitário pressupõe a integração de ensino, pesquisa e extensão. No 

Brasil, os Hospitais Universitários Federais (HUFs) têm por finalidade exercer o ensino, a pesquisa e a 

extensão, por meio da assistência à saúde. A maior parte dos profissionais de saúde tem nas instituições 

hospitalares um fundamental campo na sua formação acadêmica (Carmo, Andrade & Mota, 2007).  

Os Hospitais Universitários (HUs) no Brasil ostentam uma situação específica. No caso dos Hospitais 

Públicos Universitários, são vinculados ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) em função da sua inserção 

nas universidades; simultaneamente, mediante convênio com o Ministério da Saúde (MS), integram a Rede 

do SUS (Vargas, 2006). Por isso, são agentes nucleares de duas políticas do Estado: Saúde e Educação. 

Segundo Sodré, Littike, Drago e Perim (2013), o MEC é responsável pela despesa de pessoal dessas 

instituições, enquanto ao MS cabe os valores repassados mediante pactuação de metas (quantitativas e 

qualitativas) com o governo federal e estadual. 

A rede de HUFs é formada por 50 hospitais vinculados a 35 universidades federais, distribuídos de 

forma heterogénea pelas regiões do país da seguinte forma: 17 na região sudeste, 17 na região nordeste, 4 

na região norte, 7 na região sul e 5 na região centro oeste. Os HUs são importantes na organização e 
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estruturação do SUS, tanto na formação e qualificação profissional, como na pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias, e na prestação de serviços de referência em saúde.  

Na década de 90 houve participação crescente desses hospitais na assistência à saúde, em especial 

no que tange às internações hospitalares. Entretanto, nos primeiros anos da década de 2000, estes hospitais 

passaram por uma crise, em especial de ordem financeira, com reflexos na redução de sua participação nos 

serviços prestados pelo SUS. A título de exemplo, e atendendo a Brizola (2010), a participação dos HUs nas 

internações realizadas pelo SUS cresceu de 4% em 1992 para 13% em 2000. No entanto, caiu para 12% em 

2001 e para 11% em 2002. Na produção ambulatorial, a participação dos HUFs caiu de 6% em 1995 para 

4% em 2002. Para o MS (Brasil, 2004), a problemática que envolve os HUs é complexa, pois inclui além dos 

aspectos financeiros, os gerenciais, organizacionais e assistenciais, exigindo uma resposta ampla por parte 

dos ministérios envolvidos (Aguirela, 2003; Chioro, 2004; Guimarães, 2004). 

O Poder Executivo, com o objetivo de otimizar a gestão desses hospitais, criou várias normatizações, 

de modo a promover mudanças no modelo de assistência hospitalar e a fortalecer a participação dos HUs 

no SUS. Entretanto, com frequência, houve um descompasso entre a dimensão normativa representada 

pelas iniciativas supracitadas e sua incorporação operacional (Machado & Kuchenbecker, 2007). Em 2003, 

foi criada a comissão interinstitucional com o objetivo de avaliar e diagnosticar a situação dos UHs, visando 

reorientar e/ou formular a política nacional para o setor. No ano seguinte, foi criado o Programa de 

Reestruturação dos Hospitais de Ensino do MEC no SUS através da Portaria Interministerial n.º 1.006.  

Apesar de todos os esforços por parte do governo para otimizar a gestão dos HUs, dados do MEC 

mostram que, em 2008, 1.124 leitos foram desativados nessas instituições sob a justificativa de escassez 

do quadro de pessoal (Sodre et al., 2013). Os HUFs apresentam quadros de servidores insuficientes, 

instalações físicas deficientes e subutilização da capacidade instalada para alta complexidade, reduzindo 

assim a oferta de serviços à comunidade. Essa conjuntura tem implicado o fechamento de leitos e serviços, 

bem como contratações de mão-de-obra terceirizada (situação considerada ilegal pelo Tribunal de Contas da 

União) (Sodre et al., 2013).  

Em 2010, para a continuidade de ações que regulamentam a reestruturação dos HUFs, foi elaborado 

o Decreto n.º 7.082/2010, que instituiu o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários 

Federais – REHUF. O decreto define como objetivos do programa: “criar condições materiais e institucionais 

para que os HUFs possam desempenhar plenamente suas funções na dimensão de ensino, pesquisa, 

extensão e também na assistência à saúde” (Brasil, 2010).  
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Diante das dificuldades frequentes que os HUFs têm enfrentado, o Governo criou a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), através da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011, 

pressupondo a união de recursos públicos com a eficiência e competência do modelo de gestão privada, e 

que integra um conjunto de medidas adotadas pelo Governo Federal para a reestruturação dos hospitais 

vinculados às instituições federais de ensino superior (IFES). A EBSERH tem competência para prestar, às 

IFES e a outras instituições congêneres, serviços de apoio ao processo de gestão, com implementação de 

sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de 

metas, dentre outras competências. A empresa utiliza como padrão, para todos os HUFs da rede, o Aplicativo 

de Gestão para Hospitais Universitários – AGHU, que é um sistema de gestão hospitalar Enterprise Resource 

Planning (ERP) com foco no paciente.  

Este contexto serviu de motivação para esta investigação. No Brasil, os HUFs, dentro da comunidade 

em que estão inseridos, são de fundamental importância para a população, desempenhando a atenção 

terciária e básica através da parceria com o SUS. Como foi descrito, os HUFs estão passando por um 

processo de mudança e reestruturação, inclusive de suas práticas de gestão, podendo implementar uma 

gestão privada com a empresa EBSERH. A reestruturação visa padronizar práticas administrativas-contábeis 

e assistenciais em todos os hospitais, permitindo a implementação de novas iniciativas de forma sistêmica. 

Para tal, está sendo implantado o sistema AGHU, que contempla a área administrativa-contábil (Centro de 

Custos, Estoques, Compras, Faturamento SUS e Indicadores) e a área assistencial (Registro de Pacientes, 

Internação, Ambulatório, Prescrição Médica, Prescrição de Enfermagem, Controles de Pacientes, Exames, 

Cirurgias, Farmácia e Prontuário - on-line).  

 

1.2 Objetivo geral e objetivos específicos da investigação 

 

Esta tese tem como objetivo geral analisar as dinâmicas institucionais dos HUFs brasileiros e as 

implicações na contabilidade, decorrentes do REHUF e da criação da EBSERH, explorando os motivos, atores 

e processos que condicionaram e condicionam a atuação destas entidades públicas. Na sequência, são 

apresentados os objetivos específicos: 

• Analisar os motivos que determinaram a opção dos HUFs brasileiros na decisão de implementar ou 

não a gestão da EBSERH; 
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• Analisar o processo de mudança na gestão dos HUFs brasileiros decorrentes da implementação da 

gestão da EBSERH; 

• Analisar as implicações decorrentes do processo de mudança na contabilidade dos HUFs brasileiros 

decorrentes da implementação da gestão da EBSERH.  

 

1.3 Perguntas de investigação 

 

Atendendo ao objetivo geral definido, pretende-se responder à seguinte questão de investigação: 

Como se caracterizam as dinâmicas institucionais dos Hospitais Universitários Federais Brasileiros e quais 

as implicações na contabilidade destas entidades públicas decorrentes do REHUF e da criação da EBSERH? 

Como questões específicas de investigação, formulam-se as seguintes: 

• Quais os motivos que condicionaram a opção dos HUFs brasileiros de implementar ou não a gestão 

da EBSERH? 

• Como se caracteriza(ou) o processo de mudança na gestão dos HUFs brasileiros decorrente do 

REHUF e da criação da EBSERH? 

• Quais as implicações decorrentes da gestão da EBSERH na contabilidade dos HUFs brasileiros? 

A escolha dos HUFs brasileiros se deve a importância dessas entidades no contexto da saúde e 

educação no Brasil. Os HUFs atuam na atenção básica e terciária, e desenvolvem atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e assistência, estando presentes em todas as regiões do país.  

 

1.4 Metodologia de investigação  

 

Para a realização do estudo, utiliza-se uma abordagem qualitativa, de natureza interpretativa 

desenvolvida no capítulo 4. Julga-se que esta opção metodológica é adequada ao objeto da pesquisa, visto 

que este deve ser estudado dentro do contexto em que ocorre. De acordo com Major e Vieira (2009), a 

investigação interpretativa tem como preocupação compreender a natureza social das práticas 

contabilísticas, e, de maneira geral, utiliza métodos qualitativos segundo um processo participativo que 

envolve um estudo empírico da realidade, interpretado no seu contexto social e sob o ponto de vista dos 

diferentes participantes.  
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Considera-se um estudo de caso, de forma a atender à realidade de hospitais que aderiram à 

EBSERH, bem como dos que não aderiram a ela, considerando ainda a própria EBSERH - Sede. O estudo 

de caso é o método que visa compreender fenômenos sociais complexos, preservando as características 

holísticas e significativas dos eventos da vida real. 

A recolha de evidências assenta na coleta de documentos, principalmente nos sites institucionais 

(MS, MEC, EBSERH, TCU, Senado Federal, dentre outros) e nos HUFs, e na realização de entrevistas 

semiestruturadas com base num guião desenvolvido de raiz. A complementaridade destes dois métodos 

enriquece a análise do fenómeno em estudo, para a qual a Teoria Institucional, em particular a New 

Institutional Sociology (NIS), é a lente utilizada. 

A NIS tem assumido um papel de extrema relevância no esclarecimento das mudanças da 

contabilidade nas organizações do setor público, contrariando a tradicional investigação estritamente focada 

nos pressupostos da teoria econômica. No presente estudo, a NIS é a perspectiva mais adequada por 

considerar a influência do ambiente institucional nas organizações em estudo, proporcionando uma visão 

mais completa e complexa dessas organizações. Os HUFs são sistemas abertos, e o ambiente institucional 

em que atuam é bastante complexo, com participação de diversos atores sociais. Também as pressões 

internas e externas moldam esse ambiente institucional, fazendo com que os HUFs, ao longo do tempo, se 

pareçam uns com os outros, como evidenciado pela investigação da NIS. No processo de mudança da gestão 

dos HUFs, espera-se ainda poder verificar as formas pelas quais os atores sociais são capazes de manter as 

instituições. Para tal utilizar-se-ão os desenvolvimentos da NIS, em particular o Institutional Work. 

Adicionalmente, e porque os HUFs são financiados pelo MS e MEC, quase em exclusivo, utilizar-se-á a Teoria 

da Dependência dos Recursos em complemento à NIS. 

 

1.5 Contribuição original esperada 

 

Esta investigação pretende contribuir para a literatura, tanto em nível teórico, quanto em nível 

empírico, para uma compreensão aprofundada sobre processo de mudança em Hospitais Universitários 

Públicos com a implementação de Gestão Privada (EBSERH) e sistemas ERP (AGHU). Para tanto, são 

analisadas as dinâmicas institucionais e processos, e é dada voz aos atores envolvidos – servidores RJU, 
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funcionários EBSERH – Filiais e Sede, Governo, MS, MEC, TCU, mídia e comunidade universitária, judiciário 

e legislativo, bem como aos Gestores dos HUFs não aderentes à empresa. 

No nível teórico, o estudo dessa questão é apropriado em função da ausência, em pesquisas 

anteriores, de investigação mais abrangente com foco no contexto. A revisão da literatura trata de várias 

pesquisas de processo de mudança na implantação de sistemas integrados de gestão e de contabilidade, de 

processos de mudança no setor público e de processos de mudança no setor hospitalar. No entanto, não 

foram encontradas pesquisas relativas a processos de mudança nos HUFs no Brasil, que envolvam, ao 

mesmo tempo, todos esses aspectos, como é o caso desta investigação. De acordo com Kuipers et al. 

(2014), os estudos sobre o processo de mudança no setor público ocorreram nos Estados Unidos da América 

– EUA e no Reino Unido e também na Austrália, Nova Zelândia e Canadá, bem como foram realizados 

estudos comparativos entre esses países, totalizando quase a metade das publicações. Desta forma, há 

necessidade de estudos desse tipo em outros países, como no Brasil, por exemplo, já que os sistemas de 

governo podem influenciar a trajetória da mudança. 

Oreg, Vakola e Armenaki (2011), em estudo de pesquisas quantitativas de processo de mudança no 

período de 1948 a 2007, concluíram que a grande maioria dos estudos de processos de mudança ocorreram 

em uma organização única (ou departamento). Além disso, os estudos citados anteriormente são 

quantitativos e, na presente pesquisa, utiliza-se uma abordagem qualitativa, com vistas a um 

aprofundamento do tema. Outro ponto que deve ser destacado é que o estudo de caso inclui diversas 

organizações e diversos departamentos dentro de uma mesma organização. Na investigação, são incluídos 

variados posicionamentos de diferentes atores sobre o processo de mudança.  

Adicionalmente, Martins e Júnior (2012) corroboram que, no Brasil, apesar da relevância do tema, 

também há um volume baixo de trabalhos publicados. Pretende-se, dessa forma, contribuir para este gap 

na literatura.  

  Em termos práticos, esta pesquisa pretende ser útil a investigadores de maneira geral, profissionais 

da contabilidade e profissionais da saúde, organismos de controle, servidores RJU, funcionários EBSERH e 

Governo (MS – MEC), e à sociedade como um todo, para esclarecimentos em relação à gestão dos HUFs 

anterior à adesão à EBSERH e à atual gestão dessa empresa e seus possíveis desdobramentos. 

A investigação apresentada é importante para uma reflexão ampla sobre o processo de mudança 

em Hospitais Universitários Federais do Setor público. Em relação aos atores envolvidos com a gestão da 

EBSERH, espera-se que possam ter uma melhor compreensão dos processos nos quais 
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participaram/participam e das respostas que são dadas a esses processos por parte do Governo, do TCU, 

da mídia, dos usuários, e de todos os envolvidos no contexto analisado nesta tese. 

 

1.6  Estrutura da Tese 

 

Esta tese está estruturada em 8 capítulos. O presente capítulo apresenta a motivação e o cenário 

de investigação, os objetivos e contributos teóricos e empíricos esperados, bem como a metodologia adotada.  

O capítulo dois traz a revisão da literatura relevante para a investigação realizada, iniciando-se com 

uma perspectiva histórica da Reforma na Gestão Pública - New Public Management (NPM) em outros países 

e no Brasil, seguida de uma abordagem das temáticas da accountability e da transparência. Também são 

apresentados os processos de mudança nos sistemas gerenciais com ênfase nas falhas e resistências a 

esses processos. Como na gestão da EBSERH há a implementação de um sistema ERP– AGHU, esse assunto 

também é tratado na última seção.  

No capítulo 3, abordam-se as perspectivas teóricas desta pesquisa, com destaque para os 

fundamentos teóricos da Teoria Institucional com ênfase na Nova Sociologia Institucional e nos novos 

desenvolvimentos do Institutional Work. Também é utilizada como arcabouço teórico a Teoria da 

Dependência de Recursos, uma vez que essas duas teorias se complementam.  

Com base nos capítulos anteriores, o capítulo 4 expõe as perspectivas metodológicas adotadas, bem 

como o método de investigação, destacando-se o plano de investigação, o estudo de caso, os métodos de 

recolha de evidências utilizados e os procedimentos seguidos na análise dos dados recolhidos (documentos 

e entrevistas). É de extrema relevância no método de estudo adotado apresentar os contextos econômico, 

social e político em que os HUFs desenvolvem suas atividades, considerando o segmento em que atuam e 

a importância dessas entidades dentro do segmento e da sociedade.  

O capítulo 5 apresenta uma análise da Saúde no Brasil e da inserção dos Hospitais Universitários 

nesse contexto como também as normatizações relativas a gestão/financiamento dos HUFs no período de 

1991 a 2005. O capítulo 6 trata do REHUF, que é um programa de Reestruturação dos HUFs e da EBSERH. 

O capítulo 7 apresenta a análise e discussão dos resultados do estudo empírico que compõe esta pesquisa. 

Por fim, o capítulo das conclusões, apresenta um resumo das conclusões gerais, os contributos da 

investigação, bem como as limitações do estudo e sugestões para investigação futura.  
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Na sequência deste trabalho, o capítulo seguinte é dedicado à revisão de literatura. 

 

 

  



10 
 

CAPÍTULO 2: REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, é desenvolvida a revisão da literatura que suporta o estudo dos processos de 

mudança na gestão dos HUFs brasileiros. Este capítulo está estruturado em três seções. A primeira seção 

apresenta a Reforma na Gestão Pública (NPM), em outros países e no Brasil, seguida de uma abordagem 

da accountability e transparência. Posteriormente, é analisada a temática dos processos de mudança nos 

sistemas gerenciais, o conceito de mudança e a sua clasificação. Na literatura, as falhas e a resistência ao 

processo de mudança, bem como os fatores para o sucesso, são bastante discutidas. A seção seguinte trata 

das mudanças nas organizações de saúde, com destaque para os Sistemas Informatizados e ERP. A última 

seção, por sua vez, apresenta o resumo do capítulo. 

 

2.1 A reforma na gestão pública  

Esta seção apresenta a Reforma na Gestão Pública (NPM), caracterizando-a e abordando os 

conceitos de accountability e transparência, em outros países e no Brasil, e destacando o setor da saúde. 

2.1.1 New Public Management – NPM 
 
 
2.1.1.1 Origem e definições 
 

A década de 1970 foi marcada por uma sucessão de eventos que levaram à recessão econômica: 

a elevação extraordinária do preço do petróleo, o aumento da procura por determinados serviços públicos e 

a incapacidade dos governos de gerar receitas através do aumento dos impostos, resultado da elevação das 

taxas de desemprego e da evolução negativa da demografia. A confluência desses fatores deu origem ao que 

alguns autores designam como “crise fiscal do Estado” (O'Connor, 1973). 

Nesse contexto, no Reino Unido, em 1979, a então primeira-ministra Margaret Thatcher teve como 

prioridade as reformas administrativas, que já haviam iniciado nos anos 1960. Essas reformas podem ser 

divididas em três fases: na primeira fase, o objetivo da política macroeconômica do governo foi reduzir as 

despesas públicas; na segunda fase, fundamentou-se a reforma nos “três Es”: economia, eficiência e 

efetividade; na terceira fase, diferentemente das anteriores, houve uma mudança estrutural e cultural 
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profunda no setor público (Pollitt, 1996). Nos EUA não foi diferente. Ao final do século XIX, o governo estava 

infestado de corrupção, por isso foi sugerida uma nova abordagem para a administração governamental. Os 

paradigmas da administração pública solucionaram de muitas formas o problema de corrupção ao separar 

as decisões políticas de suas implementações, evitando, assim, o favoritismo e o ganho individual. Desse 

modo, no século XX, a corrupção diminuiu consideravelmente, mas o governo ainda não era suficientemente 

eficaz (Behn, 1998). 

As reformas políticas e econômicas nos EUA e Reino Unido seguiram a ascensão das ideias 

neoliberais do início dos anos 1980 e responderam a crises fiscais e orçamentais no Canadá e em países 

da Europa. Diversas experiências bem-sucedidas, como restauração da ordem pública em Nova York – feita 

pelo prefeito da cidade, Rudolph Giuliani –, foram cada vez mais divulgadas na Europa, provando ao cidadão 

que o governo poderia gastar menos com serviços de maior qualidade (Simonet, 2008). 

Ainda no início da década de 1980, as alterações na contabilidade do setor público em um grande 

número de países da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) foram 

fundamentais para o surgimento da NPM e de suas doutrinas associadas – responsabilidade pública e 

melhores práticas organizacionais. Parece claro, pelo menos em parte, que a reformulação das políticas e a 

reestruturação das instituições públicas tiveram a sua gênese na necessidade afirmada dos governos de 

encontrarem respostas para a crise econômica e fiscal (Carvalho, 2006). 

Cutler (2010) entende que a NPM pode ser vista como uma filosofia administrativa, realizada com 

a visão de que o desempenho das organizações públicas pode ser mudado através da aplicação de técnicas 

de gestão. Com ela, há mudança da ênfase no processo de prestação de contas, visando também os 

resultados. A contabilidade deve ser um elemento-chave dessa nova concepção de prestação de contas, que 

se refletiu na alta confiança do mercado nas práticas de gestão privadas e na baixa confiança em funcionários 

públicos, cujas atividades precisavam ser mais bem previstas (orçadas) e avaliadas pela contabilidade (Hood, 

1995).  

Consoante Borins (1995, p. 122), 

A nova gestão pública é uma nova conceituação da administração pública que consiste de vários componentes inter-
relacionados: fornecer serviços de alta qualidade que os cidadãos valorizam; aumentar a autonomia dos gestores 
públicos, especialmente dos controles da agência central; medir e premiar organizações e indivíduos com base no 
cumprimento das metas exigidas de performance; tornar disponível recursos humanos e tecnológicos que os gestores 
necessitam para desempenharem bem suas tarefas; e, reconhecendo as virtudes da competição, manter uma atitude 
aberta a respeito de quais propósitos públicos devem ser desempenhados pelo setor privado, e não pelo setor público. 
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A ascensão da NPM nas últimas décadas, portanto, é uma das tendências internacionais mais 

marcantes na administração pública. Segundo Hood (2004), sua prevalência está associada a quatro fatores 

importantes, a saber:  

i. tentativas de desacelerar (ou reverter) o crescimento econômico do governo em termos de 

despesa pública e o quantitativo de funcionários públicos;  

ii. mudança em direção à privatização e quase-privatização e o afastamento das instituições 

do governo (central), com ênfase renovada na subsidiariedade na prestação de serviços; 

iii. desenvolvimento da autonomia, especialmente nas tecnologias de informação, na produção 

e na distribuição de serviços públicos; 

iv. desenvolvimento da agenda internacional, cada vez mais focada nas questões (ou aspectos) 

gerais da gestão pública, design, estilos de decisão e cooperação intergovernamental. 

Lapsley (1999) ressaltou, no final do século passado, que já havia uma outra vertente nesse processo 

de NPM se espalhando por todo setor público, que era a primazia da contabilidade em relação a outras 

fontes de informação. Os métodos de gestão da iniciativa privada foram aplicados naquele setor. Em outro 

estudo, o autor (Lapsley, 2008) enfatiza que a mudança de foco para uma ênfase gerencial – em que os 

resultados são de suma importância – acentuou a medição de desempenho no serviço público. Uma maior 

desregulamentação dos serviços públicos e outras iniciativas para melhorar sua qualidade levaram à adoção 

de novas técnicas de gestão que acabaram se disseminando pelos setores não privados, incluindo alguns 

como o setor de saúde, que inicialmente era para ser imune a esse tipo de reforma (Simonet, 2008). 

Pollitt e Bouckaert (2002) salientam que a NPM está ligada à melhoria do desempenho – fazer os 

governos mais conscientes em relação a custos eficientes, eficazes, flexíveis e transparentes, voltados à 

satisfação do cliente. De acordo com Marini (2005), a geração de reformas que foi batizada como NPM teve 

como princípios centrais o foco em resultados, o que pressupõe a avaliação dos mesmos, e produziu uma 

verdadeira enxurrada de iniciativas em todo o mundo. No entanto, segundo ele, esses resultados não foram 

medidos de forma efetiva. 

Christensen e Lægreid (2001), em pesquisa sobre as reformas na Nova Zelândia e Noruega, 

concluíram que a NPM se trata de um sistema rígido e abrangente de indicadores de desempenho com 

grandes esforços para monitorar e avaliar as saídas, podendo reforçar o controle administrativo superior. No 

entanto, é colocado em aberto se tal permitirá melhorar o controle político e o governo. 
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2.1.1.2 Avaliação: defensores e críticos da NPM 

O argumento dos defensores da nova gestão pública é que o método tradicional de organização do 

poder executivo, que regulou o pensamento e a prática durante mais de um século, é muito lento, 

burocrático, ineficiente, pouco responsivo e improdutivo, não fornecendo os resultados que se espera de um 

governo. Os cidadãos, por sua vez, presumem que um governo produza resultados: eles não toleram mais 

a ineficiência ou a ineficácia (Behn, 1998). 

Os países que tiveram maior sucesso com as práticas de NPM são aqueles dominados pelo 

pragmatismo gerencial e pela baixa imposição de normas burocráticas e maior democracia na gestão 

(Christensen & Lægreid, 2007; Pollitt, 1990). Nessas sociedades, as mudanças trazem valores e crenças do 

próprio contexto cultural, de forma que são mais simples e alcançam os resultados esperados.  

Os críticos ao conceito relatam que a NPM não extinguiu os controles tradicionais e mostrou aumento 

da burocracia. Ocorreu que, em algumas reformas, houve criação de mais regras burocráticas e níveis 

hierárquicos para se ter mais controle sobre a suposta descentralização. Uma outra crítica é que as práticas 

privadas não foram introduzidas na administração pública, pois não há como resolver com rapidez os 

problemas – na maioria dos casos, dependem de leis, decretos e normas, e isso demanda muito tempo. Os 

cidadãos estão descrentes em relação às novas práticas de gestão ligadas à NPM, uma vez que a mudança 

no acesso ao serviço público e na qualidade do mesmo foi muito pequena (Motta, 2013). Dessa maneira, 

Dunleavy e Hood (1994) classificaram as críticas ao modelo NPM em quatro categorias abaixo resumidas 

(ver Quadro 1).  
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Quadro 1. Críticas ao Modelo NPM 

Categoria Caracterização 

Críticas fatalistas Defendem que os problemas básicos da gestão do setor público residem nos erros 

humanos, erros do sistema, programas não direcionados, fraude, corrupção e más 

intenções. Desse modo, nenhum modelo de gestão, como a NPM, poderá resolver os 

problemas. 

Críticas individualistas Acreditam na primazia da atividade empresarial como resposta aos sinais de regulação 

do desenvolvimento social. Estão associadas, com algum otimismo, às relações 

humanas, mas não são bastante críticas aos aspectos e formas de gestão quási-

contratom em vez de contratual. 

Críticas hierarquistas  Entendem que as estruturas hierárquicas estão associadas à centralização da gestão, 

aos sistemas de planejamento, à profissionalização ou à tecnocracia. Os adeptos a esta 

visão acreditam nas capacidades humanas, mas preocupam-se com a forma como a 

NPM enfatiza as habilidades e estratégias, podendo pôr em causa a tradicional éica do 

serviço público e permitir uma fuga ao controle. 

Críticas igualitaristas Representam a visão mais pessimista acerca das interações humanas. Os seus adeptos 

entendem que as formas descentralizadas de prestação de serviços podem conduzir a 

um sistema público corrupto; acreditam no risco do aparecimento de elites que 

representam interesses próprios e no risco de privatizações inapropriadas, com custos 

adicionais para os cidadãos. A importância da medição de desempenho nos serviços 

públicos pode ser vista sob duas perspectivas diferentes: em primeiro lugar, tem-se 

despendido um esforço considerável no desenvolvimento de medidas de desempenho, 

pelo governo, por organismos de auditoria e de regulação e por pesquisadores; em 

segundo, a perspectiva sobre medição de desempenho é de que no serviço público 

estão implementando novas técnicas, nomeadamente a avaliação comparativa, tais 

como o do Balanced Scorecard (BSC). Porém, essas novas técnicas não resolveram os 

problemas da medição de desempenho.  

Fonte: Dunleavy e Hood (1994). 

Para Pollitt e Bouckaert (2002), avaliar as reformas de gestão em todo o mundo é, por várias razões, 

uma tarefa quase impossível. De acordo com os mesmos autores, a NPM pode ter afetado muitos países, 

mas, sem dúvida, afetou alguns muito mais do que outros, de forma que a comparação de experiências dos 

seus setores públicos se faz inviável. Além disso, mesmo aqueles que estão fortemente influenciados por ela 

tendem a adaptar seus ingredientes de forma quase individual, para produzir receitas nacionais diversas 

(Guthrie, Olson, & Humphrey, 1999). 

A NPM é um fenômeno internacional, mas há diferenças entre países na interpretação do conceito 

e seus elementos (incluindo a contabilidade), no ritmo e no método de execução. Em relação à NPM, nos 

países a análise continua difícil em função da quase ausência de avaliações rigorosas do processo. Pollitt 
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(1995) revisou algumas avaliações de amplo escopo sobre as reformas da gestão do setor público e achou 

um tanto limitadas. Ocorreu uma melhora nos anos seguintes, no entanto os programas de reformas são 

anunciados sem que nenhum plano de avaliação sistemático e independente seja aprovado. 

Os neozelandeses, em 1991, e a comissão europeia incluiram avaliações quando as reformas já 

estavam sendo implementadas, o que é louvável, mas não delinea os resultados de forma confiável. Apesar 

da tentativa do governo trabalhista, o Reino Unido implementou diversas reformas e poucas avaliações entre 

1987 e 1997. Os australianos tentaram realizar grandes avaliações, e os americanos organizaram uma série 

de avaliações da National Performance Rewiew (NPR) de 1993 e do Government Perfomance and Results 

Act (GPRA) em cumprimento à Lei Governamental de desempenho e resultados. Os finlandeses, por sua vez, 

também organizaram uma série de avaliações das suas reformas no final dos anos 1980 e início dos anos 

1990 (Holkeri & Summa, 1996). Em alguns países, não ocorreu nenhuma avaliação, como no Canadá, na 

França, na Holanda e na Suécia. Na Austrália no final dos anos 1980 e na Nova Zelândia em 1991, ocorreu 

uma avaliação séria, no entanto não foi possível estimar, por exemplo, o custo total do programa ou a 

economia resultante deles. 

Pollitt e Bouckaert (2002) discorrem sobre as dificuldades da comparação de execução entre os 

países e ressaltam que talvez o fato mais marcante a respeito da NPM, na prática, tenha sido o amadorismo 

dos seus proponentes no seu próprio campo de desempenho. Conforme já comentado anteriormente, a NPM 

está totalmente ligada à melhoria do desempenho – fazer os governos mais conscientes em relação a custos, 

eficientes, eficazes, compreensivos, voltados à satisfação do cliente, flexíveis e transparentes – porém todas 

as iniciativas para verificar se realmente houve essa melhoria foram, quase sempre, muito pequenas, muito 

atrasadas e muito tímidas em termos de independência. 

Em relação à intensidade das reformas, houve uma variação considerável entre os países. Como 

extremamente ativos, onde as reformas propostas foram seguidas, podemos citar a Austrália, os Estados 

Unidos, a Nova Zelândia e o Reino Unido – países que lideraram a NPM; de forma menos radical, podemos 

citar um segundo grupo de países que têm se mostrado menos doutrinários e menos seduzidos pela 

privatização: França, Países Nórdicos, Países Baixos e Canadá. Um terceiro grupo, formado por Alemanha e 

Japão, foi muito mais cuidadoso ou inibido. O quarto grupo é formado por países em desenvolvimento e por 

Estados em transição da Europa Central e Oriental (Bouckaert & Timsit, 2000). Outros países nem sequer 

foram mencionados no estudo, tais como os países mediterrâneos, países da América do Sul, países da 

maior parte da Ásia, entre outros.  
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Para Bouckaert e Timsit (2000), a unidade de análise para uma comparação internacional é menos 

óbvia do que parece, o que dificulta o processo avaliativo. Além disso, níveis de governo são diferentes de 

setores e de instrumentos e processos específicos, sendo a uniformidade também um problema. A ausência 

e a qualidade dos dados, além das séries temporais e da multiplicidade de critérios para se definir a reforma 

e a imponderabilidade da mudança constituem outro conjunto de dificuldades metodológicas. Sendo assim, 

Pollitt e Bouckaert (2002) classificam os esforços de reforma em quatro principais estratégias de uso: 

• Manter – conservar a estrutura administrativa tal como ela é, mas ajustar e equilibrar 

sempre que possível; 

• Modernizar – realizar as mudanças mais fundamentais nas estruturas e processos; 

• Mercantilizar – introduzir mecanismos de mercado (market-type mechanisms – MTMs) no 

setor público, acreditando que irá gerar eficiência e melhor desempenho; 

• Minimizar – reduzir o setor estatal tanto quanto possível, fazendo o máximo uso da 

privatização e da contratação externa.  

 

2.1.1.3 NPM no setor da saúde 

 

Em função do aumento dos custos, o setor de saúde, em especial os hospitais, enfrenta crescente 

regulamentação e pressão para controle dos gastos. Essa pressão pode requerer mudanças nas estruturas 

contábeis e de governança dos hospitais (Cardinaels & Soderstrom, 2013). Por isso, as reformas do setor 

público de saúde têm sido constantes nos países desenvolvidos nas últimas três décadas, com o objetivo 

declarado de aumentar a eficiência e qualidade dos serviços e dimunuir os custos dos hospitais, introduzindo 

em suas políticas públicas uma reestruturação profunda dos sistemas de saúde e das formas de governo e 

gestão das instituições hospitalares (Carvalho,2006). Nos países da OCDE, os custos hospitalares 

representavam até 35% da despesa total em saúde em 2009; em 2011, esses países gastaram uma média 

de 9,5% do PIB em cuidados de saúde, e os EUA gastaram 17,7% (OCDE Saúde, 2012). Dois dos principais 

fatores causadores do crescimento descontrolado das despesas de saúde são a mudança demográfica e a 

tecnologia, os quais os gestores públicos não podem controlar. Um terceiro fator que contribui para os custos 

elevados é a ineficiência no processo de prestação de serviços de saúde (Mitropoulos, Mitropoulos, & 

Sissouras, 2013). 
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 Conforme exposto até agora, a NPM surgiu na década de 1980, exceto no Reino Unido; no entanto, 

somente foi aplicada ao setor de saúde em meados da década de 1990 e com limitada profundidade 

(Simonet, 2008), apesar de gestores públicos e estudiosos argumentarem que as técnicas da NPM 

aumentariam a eficiência nesse setor (Alonso, Clifton, & Díaz-Fuentes, 2015). O setor da saúde, pela sua 

complexa organização envolvendo os profissionais da área e os gerentes de hospitais, teve dificuldades em 

absorver ideias da NPM (Lapsley, 1997; 1999), porque o conceito apresentava vários componentes: maior 

confiança nas forças de mercado; demanda mais forte para o desempenho organizacional; aumento das 

preocupações sobre a qualidade; descentralização das decisões; e maior participação dos cidadãos 

(Simonet, 2008). 

De acordo com Lapsley (2008), exemplos de dificuldades na implementação da NPM aumentam a 

cada dia. O autor cita três fatores que restringem a implementação e a probabilidade de continuação da 

NPM, a saber: a) a existência de sociedade de auditoria; b) a natureza integrada dos limites profissionais nos 

serviços públicos; e c) a maneira pela qual certas organizações de serviço público se comportam como 

instituições sociais. Em outro estudo, o autor alega que funcionários são vistos como um desafio para os 

gestores da mudança, cujos discursos têm uma linguagem profissional e uma perspectiva própria sobre 

ethos e missões. Para Lapsley (2008), a posição consolidada das profissões incorporadas nos serviços 

públicos e as dificuldades técnicas de medição de desempenho são os principais obstáculos à 

implementação da NPM. 

 A complexidade das instituições do setor público, por si só, e a complexidade adicional do 

ambiente em que essas entidades operam, particularmente no que diz respeito a outras (de fiscalização ou 

de agências de financiamento, por exemplo), têm despertado grande crença na academia de que a evolução 

da NPM vai continuar a ter dificuldades, com forte oposição dos profissionais. Vários estudiosos afirmam 

que um objetivo estratégico da NPM nos cuidados de saúde era incorporar grupos profissionais dentro da 

estrutura de governança interna como forma de reduzir a divisão tradicional entre profissionais médicos e 

gestores administrativos (por exemplo, Denis, Greenwood, Oliver, Sahlin-Andersson, & Suddaby, 2008; 

Sahlin-Andersson, 1999). Por isso e por outros motivos, a NPM também apresenta impactos diferenciados 

em diversos segmentos do setor público. 

Nos anos 2000, as reformas públicas baseavam-se, principalmente, em um movimento de adoção 

da contabilidade de competência, a fim de melhorar a transparência, accountability e as ferramentas de 

gestão de forma convergente (Christiaens, 2001). Em vários países da União Europeia (UE) foram 
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introduzidas reformas no setor público. O governo grego introduziu várias reformas de gestão, entre elas a 

transformação dos sistemas de contabilidade de base caixa em sistemas de contabilidade com base no 

acréscimo ou na competência (Stamatiadis, 2009). O estudo de Stamatiadis (2009) analisa as percepções 

dos profissionais de contabilidade e finanças dos hospitais a respeito da implementação do sistema de 

contabilidade: os resultados, com base em uma amostra de 54 hospitais públicos gregos, indicam que a 

taxa de adoção de 83% dos sistemas de contabilidade de caixa é bastante satisfatória. No caso do sistema 

de contabilidade com base no acréscimo, não houve progresso nos seis anos após a reforma, pois somente 

18,5% migraram da contabilidade de base caixa para contabilidade de base do acréscimo. 

Outra pesquisa realizada em municípios e Centros de Bem-Estar da Bélgica, por sua vez, revelou 

que, do ponto de vista conceitual, as normas contábeis não sofreram alterações de forma convergente e 

harmoniosa e que as práticas contábeis adotadas apresentam grandes variações. O estudo revela que a 

divergência material é ainda pior do que a divergência formal e que o desenvolvimento de novas ferramentas 

de gestão pública baseada na reforma do sistema de contabilidade é pobre (Christiaens, 2001). Já as 

reformas no setor de saúde ocorridas em Alemanha, Reino Unido, Suíça, França e Itália sinalizaram que há 

interesse de um melhor controle das despesas de saúde, pois a concorrência do setor melhorou seus 

resultados. A reforma implementada não significa privatização dos serviços de saúde, nem o pleno controle 

por parte das autoridades públicas (Simonet, 2008). 

A NPM, portanto, trouxe diversas mudanças à gestão no setor privado e público, ocorrendo mudança 

da prestação de contas, e a contabilidade passou a ter primazia na gestão, pois o foco passou a ser em 

resultados. O setor de saúde demorou a absorver as ideias da NPM, ocorrendo dificuldades na sua 

implementação. Uma das causas apontadas foi a forte oposição dos profissionais, além da complexidade do 

setor. Por outro lado, Alonso et al. (2015) avaliaram se as reformas da NPM implementadas na rede de 

hospitais SERMAS, em Madri, estavam associadas a ganhos de eficiência. Para tanto, realizaram uma análise 

comparativa do desempenho da gestão. Os resultados sugerem que não há nenhuma diferença em termos 

de eficiência técnica entre hospitais gerenciados tradicionalmente e aqueles que adotam novas fórmulas de 

gestão. Adicionalmente, não há evidência clara a apoiar a ideia de que o setor público é inerentemente 

menos eficiente que o privado.  
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2.1.1.4 O processo de modernização da administração pública no Brasil 

 

No Brasil, o processo de modernização da administração pública, entre as décadas de 1930 e 1990, 

seguiu alguns padrões, entre eles a fragmentação institucional e a separação entre a formulação e a 

implementação política (Matias-Pereira, 2008). A crise do modelo burocrático de administração pública, que 

foi introduzido no país nos anos 1930, no governo Vargas, começou ainda no regime militar, devido à sua 

incapacidade de extinguir as práticas patrimonialistas ou clientelistas da administração pública. A idéia de 

uma administração pública gerencial fundamentou-se através da criação, em 1936, do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP), sendo considerada a primeira reforma administrativa do país. 

Entretanto, já em 1938, houve um primeiro sinal de administração pública gerencial, com a criação da 

primeira autarquia. Nessa mesma época, foi iniciada uma reforma através do Decreto 200, cuja ênfase foi 

dada à descentralização mediante a autonomia da administração indireta, a partir do pressuposto da rigidez 

da administração direta e da maior eficiência da administração descentralizada. Porém, a reforma 

administrativa pretendida com o decreto não finalizou e fracassou. Em meados da década de 1970, iniciou-

se a crise política do regime militar, agravando ainda mais a situação da administração pública (Pereira, 

1998). 

A percepção da natureza da crise e, em seguida, da necessidade imperiosa de reformar o Estado 

ocorreu de maneira acidentada e contraditória, em meio ao desenrolar da própria crise. Nos anos 1980, a 

crise do Estado manifestou-se, também considerada fiscal – pelo modo de intervenção –, burocrática – pela 

forma de administração –, e política. Entre 1979 e 1994, o Brasil viveu um período de estagnação da renda 

per capita e de hiperinflação. Em 1994, os preços estabilizaram-se com a adoção do Plano Real, criando as 

condições para a retomada do crescimento (Pereira, 1998). Na segunda metade dos anos 1990, o 

movimento NPM chega ao Brasil e a outros países da América Latina, sendo criado um conselho cujo objetivo 

era estabelecer as bases da reforma gerencial na região, considerando as especificidades próprias dos países 

latinos, basicamente relativas à gravidade da crise do Estado (Marini, 2005). 

No Brasil, a reforma foi iniciada no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, em um 

contexto caracterizado pelo aprofundamento da crise financeira e pela emergência de transformações 

estruturais prometidas antes da campanha (Marini, 2005). A reforma iniciada com o Ministro da 

Administração Bresser Pereira visou – tendo parte integrante a administrativa – a manter equilibradas as 

contas públicas e, ao mesmo tempo, a elevar a capacidade da ação estatal. Ela propôs uma reconfiguração 
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das estruturas estatais baseada na substituição do modelo burocrático de administração pública por um 

modelo gerencial, inspirado no gerencialismo britânico, que também recebeu influência dos princípios da 

NPM (Matias-Pereira, 2008). Em setembro de 1995, foi aprovado o Plano Diretor da Reforma do Estado, que 

implantou um modelo gerencial que teve como características a descentralização, a eficiência, o controle de 

resultados, a redução de custos e a produtividade (Pereira, 1998). De acordo com Menezes (2015), a 

proposta do plano era direcionar a reforma para que o Estado se desviasse de suas funções básicas, deixando 

a cargo do terceiro setor – do mercado e das empresas. 

A implantação da NPM no Brasil procurou delinear um novo padrão de gestão pública, a denominada 

administração gerencial, apoiada nos princípios da flexibilidade, ênfase em resultados, foco no cliente e 

controle social. Peci, Pieranti e Rodrigues (2014) concluem que, de forma geral, é possível afirmar que os 

princípios da reforma empreendida no Brasil tiveram como enfoque a adoção de instrumentos gerenciais 

privados no âmbito do setor público, ou seja, a NPM.  

Apesar da reforma no Brasil ter iniciado em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, em meio 

a diversas tentativas, somente em 2010, dentro da perspectiva NPM, o Governo Federal instituiu o REHUF, 

com o objetivo de criar condições materiais e institucionais para que os HUFs pudessem desempenhar 

plenamente suas funções perante a sociedade.  

De acordo com Hood e Jackson (1991), a reforma da administração pública é o conjunto de 

inovações em políticas públicas de gestão e no desenho de organizações programáticas, e está baseada em 

um conjunto razoavelmente coerente de justificativas e retórica. Reformas da administração pública são 

geralmente alinhadas a valores de eficiência, accountability e flexibilidade.  

 

 

2.1.2 Accountability  

2.1.2.1 Conceitos e evolução 

 

 De acordo com Bovens (2007), accountability está ligada, histórica e semanticamente, à 

contabilidade em seu sentido literal, pois diz respeito “ao cumprimento de uma obrigação do funcionário 

público de prestar contas, seja a um órgão de controle, ao parlamento ou à própria sociedade” (CLAD, 2000, 

p. 329). 
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A palavra é de origem anglo-normanda e só tem significado completo no próprio inglês, já que em 

outras línguas, tais como francês, espanhol, alemão, holandês, japonês ou o próprio português, não há 

palavra com significado que faça distinção semântica entre “responsabilidade” e “accountability”. É 

importante ressaltar que, desde as suas origens, a responsabilidade está ligada à contabilidade. 

Bovens (2007, p. 450) utiliza uma conceituação bastante geral de accountability, que é “uma relação 

entre um ator e um fórum, em que o ator tem a obrigação de explicar e justificar sua conduta, o fórum pode 

fazer perguntas e julgar, e o ator irá assumir as consequências”. De Serpa Soares (2015, p. 669) afirma que 

a accountability é “comumente definida como uma obrigação de aceitar responsabilidade ou dar conta de 

suas ações e esclarece que a existência de uma obrigação implica necessariamente a existência de um 

direito correspondente”. Quando se trata de crimes, a prestação de contas está ligada a três direitos 

fundamentais: o direito à verdade, o direito à justiça e o direito a um remédio jurídico eficaz. Sinclair (1995, 

p. 221) relata que, “em seu sentido mais simples, a accountability implica um relacionamento em que as 

pessoas são obrigadas a explicar e assumir a responsabilidade por suas ações”. Abrucio e Loureiro (2004, 

p.78) definem accountability como “mecanismos institucionais por meio dos quais os governantes são 

constrangidos a responder, ininterruptamente, por seus atos ou omissões perante os governados”. De acordo 

com Campos (1990), a obrigação dentro do conceito da accountability é objetiva, pois é determinada de 

uma pessoa perante outra.  

Observando os conceitos dos diversos autores citados anteriormente, verificamos que estes são 

semelhantes, no entanto, não são idênticos. Lewis, O'Flynn e Sullivan (2014) entendem que o conceito de 

accountability foi perdido em função das crescentes exigências para a elaboração de um único conceito. 

Perrin (2015) observa que outros autores apresentam definições semelhantes, que, no entanto, não 

especificam para quem e do que é responsável, e a forma adequada para responder por uma 

responsabilidade ou poder que foi conferido. Porém, outros autores avaliam que a accountability, em geral, 

tem sido vista para avaliar a conformidade com as regras e regulamentos de forma correta. 

Na pesquisa teórica, a accountability têm significados específicos em cada campo do conhecimento. 

Por exemplo, os auditores a discutem como se fosse uma questão financeira; os cientistas políticos vêem-na 

como um imperativo político; enquanto os filósofos tratam-na como uma parte da ética (Sinclair, 1995). Arato 

(2002) classifica accountability política como um princípio importante que pode ajudar a dar sentido à noção 

de soberania popular num regime de democracia representativa. Para ele, a condição mais importante para 
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que um sistema de accountability realmente funcione é a atividade dos cidadãos nos fóruns públicos 

democráticos e na sociedade civil. 

Bovens (2007) destaca que a importância da accountability é fornecer um meio democrático para 

monitorar e controlar a conduta do governo, para prevenir o desenvolvimento de concentrações de poder e 

para melhorar a capacidade de aprendizagem e eficácia da administração pública. Já Perrin (2015) afirma 

que uma finalidade importante é a legitimação do exercício da autoridade, incluindo o mais adequado uso 

dos recursos públicos.  

 

2.1.2.2 Classificação de accountability  

Ainda segundo Bovens (2007), a accountability pode ser classificada com base em quatro naturezas: 

do foro; do ator; do comportamento; e da obrigação. Com base na natureza do foro, pode ser 

responsabilização política, prestação de contas legal, responsabilização administrativa, prestação de contas 

profissional e responsabilidade social. Com base na natureza do ator, pode ser classificada como 

responsabilidade corporativa, responsabilização hierárquica, responsabilização coletiva e responsabilidade 

individual. Com base na natureza do comportamento, pode haver responsabilização financeira, prestação de 

contas processual e prestação de contas de produto. Finalmente, com base na natureza da obrigação, 

accountability classifica-se em vertical, diagonal e horizontal. 

A classificação em vertical e horizontal foi proposta por O‘Donnel (1998). Miguel (2005) esclarece 

que o controle que os poderes estabelecidos exercem uns sobre os outros é a classificação horizontal; no 

entanto, a necessidade que os representantes têm de prestar contas e submeterem-se ao veredicto da 

população é a vertical. O ponto culminante desta é a eleição. Além das eleições, O’Donnell (1998) ressalta 

que as reinvindicações sociais que podem ser normalmente proferidas sem que se corra o risco de coerção 

e cobertura da mídia também são instrumentos da accountability. Na classificação vertical, a sociedade 

exerce o seu poder de premiar ou punir seus governantes e representantes mediante a sua manutenção ou 

retirada do poder por intermédio do voto direto em eleições livres, entre outros mecanismos de pressão 

política. Já a accountability horizontal é definida como aquela que se efetiva mediante a mútua fiscalização 

entre os poderes (checks and balances), por meio de órgãos governamentais que controlam a atividade 

pública e, principalmente, pela existência de agências estatais com poder, vontade e capacitação para 
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supervisionar, avaliar e punir, se for o caso, agentes ou agências governamentais. Enfim, a classificação de 

accountability vertical e horizontal corresponde a uma distinção entre Estado e sociedade.  

No artigo de Bovens (2007), há um relato de três abordagens: uma perspectiva democrática, uma 

perspectiva constitucional e uma perspectiva de aprendizagem, onde cada uma pode produzir um déficit. Na 

perspectiva democrática, a questão central é saber se a accountability contribui com possibilidades para o 

eleitor, o parlamento ou outros representantes de organismos de controlar o poder executivo e legitimar suas 

ações. Na perspectiva constitucional, a questão central é que a prestação de contas é essencial, a fim de 

embasar a tendência sempre presente em direção à concentração e abuso de poder no poder executivo. Na 

perspectiva de aprendizagem, a questão central é que a accountability fornece aos titulares de cargos 

públicos e agências um retorno baseado em incentivos para aumentar a sua eficácia e eficiência. 

Schillemans e Smulders (2015) analisaram as três questões relacionadas à accountability e 

aprendizagem: se os gestores públicos e privados aprendem com a prestação de contas; o que é que eles 

realmente aprendem; e em que condições eles são mais propensos a aprender. Foram estudadas quatro 

organizações de saúde e agências governamentais, sendo entrevistados os gestores de grandes organizações 

públicas. As conclusões do estudo são que os executivos aprendem regularmente com a prestação de contas, 

e que a quantidade total de aprendizagem pode aumentar quando uma organização é confrontada com mais 

de um fórum de prestação de contas especializado em aspectos específicos do comportamento da 

organização. 

Perrin (2015) questiona se certos tipos de abordagens de accountability são mais eficazes do que 

outras e conclama que existe a necessidade de reconhecimento público das deficiências das abordagens 

conhecidas e discussão sobre outras alternativas, pois se as reformas não são realizadas, as práticas irão 

reduzir a melhoria do desempenho e não contribuirão para a confiança no governo. Os sistemas tradicionais 

de accountability foram desenhados para estabelecer e reforçar a confiança na probidade do governo e para 

que os novos sistemas sejam desenhados de forma a estabelecer e reforçar a confiança no desempenho do 

governo (Behn, 1998).  

Rocha (2011) critica que isso não é o bastante e que os novos desafios propostos pelo tamanho e 

pela crescente complexidade das sociedades modernas, aliadas às novas visões da administração pública 

produzidas no bojo desses novos modelos, exigem novas formas de agir e pensar a accountability, que 

estabeleçam e reforcem a confiança pública não só no desempenho governamental, mas, principalmente, 

que restabeleçam e reforcem a confiança pública no serviço público e nos seus servidores.Além das 
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classificações de accountability comentadas anteriormente, Reginato (2008) classifica três tipos de 

accountability: a financeira; a de gestão e a profissional, conforme quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2. Tipos de Accountability 

Tipos de accountability Necessidades de informação Instrumentos de contabilidade 

Accountability financeira Cobrança de impostos 

Despesas públicas 

Cumprimento das verbas orçamentais 
aprovadas 

Contabilidade de caixa e obrigação 

Cumprimento dos procedimentos 

 

Accountability de gestão Programas 

Outputs 

Custo e qualidade dos serviços 

Eficiência 

Ativos líquidos e suas variações  

Posição financeira  

Respeito pelo princípio da equidade 
intergerações  

Accrual accouting e budgeting 

Contabilidade de gestão 

Controle de gestão  

Medidas de desempenho baseada em 
outputs e eficiência 

Accountability profissional Outcomes Planejamento estratégico e controle 

Relatórios de desempenho 

Medida de desempenho baseada em 
outcomes e eficácia 

Fonte: Reginato (2008). 

No modelo burocrático de administração pública, predomina a accountabiitty legal e financeira, 

tendo como principal objetivo verificar o cumprimento do oçamento aprovado, das leis, das regras e 

procedimentos que constituem as principais necessidades de informação. A contabilidade burocrática é 

baseada no caixa. Na NPM, parece inevitável a mudança para a accountability de gestão, já que o 

anteriormente utilizado não satisfaz as necessidades de informação do novo modelo de gestão, conforme 

pode-se observar no quadro acima. Os propósitos da accountability de gestão são informar sobre os 

programas e outputs, os custos e a qualidade dos servicos, a eficiência, o respeito pelo equilíbrio entre 

gerações, as variações nos ativos e a situação financeira. Ou seja, na accountability de gestão há introdução 

de novas necessidades de informação (Robinson, 2003). 

A pesquisa do assunto tem aumentado nas últimas décadas. Nos anos 1970, o nível relativo de 

trabalhos acadêmicos relacionados à accountability aumentou exponencialmente e, na década de 1980, 
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continou aumentando (Schillemans & Smulders, 2015). Nos anos 1990, com o crescimento da NPM, a 

gestão de desempenho e os relatórios públicos de prestação de contas passaram a ser um requisito quase 

universal para o setor público e também para entidades sem fins lucrativos (Dubois, McDavid, Charbonneau, 

& Denis, 2015). Na NPM, para que a accountability se concretize, é fundamental estabelecer padrões de 

desempenho objetivos e, nesse momento, não mais baseados na lei, nos regulamentos e nas normas que 

definem e estabelecem procedimentos, mas sim em padrões de desempenho e nos resultados esperados 

(Abrucio & Loureiro, 2004). 

Perrin (2015) corrobora que, em decorrência dos processos governamentais, tem ocorrido uma 

grande mudança na gestão do setor público com a alteração do foco em atividades e processos para um 

foco em resultados. O autor ressalta que se a accountability contribui para os serviços públicos mais 

relevantes, eficientes e eficazes, a informação adequada e confiável é essencial para os cidadãos com uma 

mídia independente e outras instituições de pesquisa. A disseminação é fundamental para o exercício da 

accountability horizontal desses atores (O’Donell, 1998). 

O grau de accountability em uma determinada burocracia é explicado pelas dimensões do 

macroambiente da administração pública: a textura política e institucional da sociedade; os valores e os 

costumes tradicionais partilhados na cultura; e a história. Há uma relação de causalidade entre 

desenvolvimento político e a competente vigilância do serviço público. Assim, quanto menos amadurecida 

for a sociedade, menos provável será que se preocupe com a accountability do serviço público (Campos, 

1990). Portanto, não surpreende que, nos países menos desenvolvidos, não haja tal atenção. Questões como 

transparência, controle social e compromisso com resultados ainda estão por ser mais bem compreendidas 

e exercidas na conformação das políticas públicas (Machado & Kuchenbecker, 2007). A responsabilidade é 

múltipla e fragmentada: ser responsável, de uma determinada forma, muitas vezes requer compromissos 

de outros tipos de accountability (Sinclair, 1995). Em suma, a accountability propicia serviços públicos mais 

eficientes e eficazes para a população, e uma população esclarecida deve estar mais preocupada com a 

accountability do serviço público, e, consequentemente, haverá transparência para os stakeholders. 

 

2.1.2.3 Transparência versus accountability  

 

A transparência, que é muitas vezes usada como sinônimo de accountability, não é suficiente para 

constituí-la, esclarece Bovens (2007), porque a transparência não necessariamente implicará um exame por 
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um fórum específico. A accountability também não deve ser confundida com capacidade de resposta e 

participação. A relação entre transparência e accountability é analisada por Fox (2007), para quem o ponto 

de partida para explorar a relação entre elas é distinguir os dois conceitos, pois não necessariamente uma 

gera a outra. Na verdade, os dois conceitos se sobrepõem; contudo, o que eles compartilham é o fato de 

que uma ampla gama de atores concorda que a transparência e a responsabilidade são a chave para todos 

os tipos de boa governança, o que é corroborado por Ferry e Eckersley (2015). Em seu artigo, esses autores 

concordam que a política de transparência do governo do Reino Unido influenciou a accountability das 

autoridades locais inglesas e relatam algumas situações na Índia rural e na China, onde a lógica é que a 

transparência pode levar a um aumento da accountability, considerando o contexto em que os cidadãos 

possam ter acesso às informações e compreender os dados relevantes. 

O tema transparência na administração pública normalmente contempla duas vertentes 

complementares: aquela concernente à disponibilidade de informações e aquela ligada ao controle social 

pela população. Os autores ressaltam que a tecnologia da informação pode facilitar a transparência e a 

participação, mas ela não suprime o deficit democrático, quando este existe, ou seja, a relação cidadão-

governo (Peci, Pieranti, & Rodrigues, 2014). Ainda de acordo com Fox (2007), além da suposição geral de 

que as reformas de transparência podem limitar os abusos de poder, elas podem ter objetivos diferentes. 

Enquanto algumas se destinam a combater a corrupção e, portanto, concentram-se em crime, outras tentam 

incentivar um melhor desempenho institucional mais geral. Esses objetivos diferentes implicam estratégias 

distintas: a primeira seria mais legalística, tendendo a foco em falhas individuais, enquanto a segunda seria 

para abordar falhas mais sistemáticas. 

No discurso de abertura na Conferência de Revisão do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional em Kampala, em maio de 2010, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 

falou sobre o nascimento de uma “era da accountability”. De Serpa Soares (2015), em seu artigo, conclui 

que 

a história nos ensinou que um mundo sem a prestação de contas é um mundo em que a impunidade se torna 
entrincheirada, enfraquecendo sociedades e instituições, entravam o desenvolvimento e contribuem para a diminuição 
do prazer humano, dos direitos e das liberdades fundamentais, e, por esse motivo, o autor declara o ano da 
accountability. 

 

 Com a disponibilidade de informações e o controle social dos cidadãos, há transparência dos atos 

do governante. Para que isso ocorra, deve haver accountability, e a tecnologia da informação contribuirá para 

tal.  
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2.1.2.4 Accountability no Brasil  

 

Conforme citado anteriormente, a reforma que se iniciou nos anos 1990 no Brasil avançou nas 

propostas, tendo como princípios a participação, a accountability e o controle social. Nesse momento, a 

gestão pública estava passando por grandes mudanças, incentivadas por reivindicações sociais que pediam 

maior eficiência, transparência e eficácia na aplicação dos recursos públicos. A visão de accountability na 

NPM explica, em grande parte, o movimento que, a partir do final dos anos 1980, deflagrou algum nível de 

mudança na atuação dos tribunais de contas e a adoção, ainda que de forma incipiente e cercada de muitas 

desconfianças, de novas ações consubstanciadas na realização das Auditorias Operacionais, também 

conhecidas por Auditorias de Gestão (Rocha, 2011). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seus artigos 70º a 74º que o controle 

externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), 

que tem como missão assegurar e regular a efetiva gestão dos recursos públicos federais em benefício da 

sociedade. A fiscalização exercida pelo TCU é contábil, financeira, orçamentária, operacional e partrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e 

economicidade (da Costa Barros, da Silva, de Souza, de Melo, & Taveira, 2013). O principal objetivo dos 

tribunais de contas (TCs) é realizar o controle financeiro e patrimonial do governo, em todos os níveis da 

federação, tendo como principais funções: fiscalizar a execução financeira, conforme as leis orçamentárias, 

liquidar as contas das administrações e assessorar o Congresso no julgamento das contas do governo. As 

atribuições dos tribunais de contas vêm aumentando com a CF/88, que aumentou as atribuições desse 

órgão e incluiu novos critérios de controle. De acordo com Figueirêdo e Nobrega (2002), os TCs passam a 

ser um mecanismo essencial de transparência e promoção da ética na gestão pública da cidadania, sendo 

fundamental que utilizem linguagem acessível ao cidadão comum.  

Em maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) ampliou ainda mais as atividades dos 

TCs, que passaram também a fiscalizar o cumprimento das metas fiscais e os limites de gastos com pessoal 

nos três níveis de governo (Abrucio & Loureiro, 2004; Giuberti, 2005). A LRF está implantada sobre os pilares 

da transparência, e o objetivo maior do princípio da transparência é permitir e estimular o exercício do 

controle social, a mais eficaz das formas de controle da conduta do gestor público (Figueirêdo & Nobrega, 

2002). A LRF contribui para que o processo de accountability avance no país pelo menos no campo formal; 

no entanto, reconhece que ainda são necessários avanços para se alcançar o objetivo (Sacramento, 2005). 
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Assim, Sacramento (2005) analisa que a lei a favorece, visto que contempla importantes aspectos 

destacados anteriormente, reforçando as dimensões fixadas na accountability horizontal, quando estabelece, 

no seu artigo 59º, que a fiscalização das normas contidas na referida lei será exercida pelo Poder Legislativo, 

diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas, pelo sistema de controle interno de cada poder, e pelo 

Ministério Público; e na vertical, quando, no seu artigo 48º, incentiva à participação popular e realização de 

audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e da lei orçamentária anual e determinando que tais instrumentos serão objeto de ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.  

Os TCs ainda são pouco conhecidos da população. Figueirêdo e Nobrega (2002), em pesquisa no 

estado de Pernambuco, obtiveram como resultado que nem metade dos entrevistados conheciam ou ouviam 

falar sobre os TCs. Da outra metade, que conhecia os TCs, quase todos entendiam que este era necessário 

para o controle da administração pública. No entanto, uma década depois, Arantes, Abrucio e Teixeira (2014) 

verificaram em pesquisa junto aos atores institucionais a imagem dos TCs subnacionais. As conclusões 

foram que, de forma geral, todos os atores o conhecem, e poucos não legitimam a sua existência. Os pontos 

mais positivos dos TCs estão em sua qualidade técnica e estrutura administrativa, e o mais negativo é a 

imagem de instituição extremamente politizada. A função fiscalizadora também é muito valorizada pela 

sociedade e pelos poderes públicos, fato que justifica sua existência. Pode-se perceber, portanto, que os 

resultados são divergentes, o que pode ser explicado pelo tempo decorrido entre as duas pesquisas.  

Abrucio e Loureiro (2004) destacam que a CF/88 trouxe avanço na estrutura que organiza o 

processo orçamentário brasileiro. No artigo 165º, há previsão de que, por iniciativa do Poder Legislativo, 

devem ser estabelecidos o Plano Plurianual (PPA), as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e as Leis 

Orçamentárias Anuais (LOA). O PPA está previsto no artigo 165º, § 1º, da Constituição e deve estabelecer 

de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para os gastos 

do governo e os relativos aos programas de duração continuada, abrangendo um período de quatro anos, a 

serem enviados para apreciação do Poder Legislativo, transformando-se em lei ordinária no primeiro ano de 

mandato do presidente (Giuberti, 2005; Zucatto, Sartor, Beber & Weber, 2008). 

Segundo o § 2º do artigo 165º da CF/88, as LDO possuem o papel de orientar a elaboração das 

LOA e devem compreender as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas 

de capital, para o exercício financeiro subsequente, bem como dispor sobre as alterações na legislação 

tributária e estabelecer a política de aplicação das agências oficiais de fomento. As LDO devem respeitar as 
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ações determinadas no PPA, não criando novas ações, cumprindo o seu papel de relacionar o PPA ao 

orçamento (Zucatto et al., 2008). 

As LOA, por sua vez, são formadas por três orçamentos, compreendendo o orçamento fiscal da 

União, incluindo todos os poderes, fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, o 

orçamento de investimento das empresas que a União – detém maioria do capital social com direito a voto 

– e o orçamento da seguridade social. Essas leis se aplicam à União, aos estados e aos municípios e devem 

ser elaboradas em consonância com as LOA, o PPA e a LRF (Zucatto et al., 2008). Essas leis são o principal 

instrumento de controle do orçamento público, cujo objetivo é administrar o equilíbrio entre despesas e 

receitas (Giuberti, 2005). 

Para que a accountability se concretize é fundamental a existência de orgãos na estrutura estatal. 

No Brasil, além dos TCs, também há o Ministério Público, o sistema de controle interno dos poderes e o 

Poder Judiciário (Figueirêdo & Nobrega, 2002). De acordo com Abrucio & Loureiro (2004), na área das 

finanças públicas, há um importante instrumento de prestação de contas, que são os TCs. Além do TCU, há 

34 tribunais estaduais e municipais que fiscalizam os governos subnacionais. O’Donell (1998) ressalta que 

os tribunais de contas deveriam ser altamente profissionalizados, dotados de recursos suficientes e 

independentes do Executivo e isolado do governo para que ocorresse efetivamente a accountability horizontal. 

Além do citado anteriormente, o autor ressaltava que era fundamental a existência de um judiciário altamente 

profissionalizado, dotado de orçamento que fosse independente do Executivo e do Congresso e autonômo 

de suas decisões.  

Como se pode observar, existem os instrumentos legais para que a accountability se concretize na 

estrutura governamental no Brasil, tendo havido um aumento do conhecimento desses instrumentos, como 

por exemplo, dos tribunais de contas, por parte do cidadão brasileiro. No entanto, é fundamental que os 

cidadãos estejam engajados nessa luta, a fim de que accountability e transparência caminhem juntas. 

  

2.2 Processos de mudança nos sistemas gerenciais  

2.2.1 Origem e conceitos  

Van de Ven e Poole (1995, p. 512) conceituam processo como “a progressão (ou seja, a ordem e 

sequência) de eventos na existência de uma entidade organizacional ao longo do tempo” e acrescentam que: 
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Mudança organizacional é um processo pelo qual uma entidade organizacional altera sua forma, estado ou função no 
tempo. Esse processo, subjacente a uma mudança organizacional, pode ser descrito como uma sequência de eventos 
inerentes, durante a existência de uma entidade organizacional e que se relaciona a um tipo específico de mudanças. 

 

Os estudos sobre mudança organizacional têm sua origem no precursor modelo de três fases de 

Lewin (1964). Neste modelo clássico de mudança as três etapas definidas são: descongelamento do status 

quo (estado de equilíbrio); movimento para uma nova condição; e recongelamento da mudança para torná-

la permanente. A primeira etapa, que é o descongelamento do status quo, pode ser conseguida de três 

maneiras: 

i. As forças propulsoras que dirigem o comportamento no sentido contrário do status quo podem ser 

estimuladas; 

ii. As forças restritivas que impedem o movimento para fora do equilíbrio podem ser desestimuladas; 

iii. Pode haver a combinação das duas primeiras abordagens. 

Após a conclusão da primeira etapa, a mudança poderá ser implementada, no entanto, necessitará 

ser recongelada para que possa continuar. Mediante o exposto, o objetivo do recongelamento consiste em 

estabilizar uma mudança por meio do equilíbrio entre as forças propulsoras e restritivas. A mudança é tratada 

por Lewin (1964) como uma quebra do equilíbrio da organização; no entanto, segundo o autor, atualmente 

as mudanças ocorrem de forma tão caótica que este entendimento não poderá ser aplicado.  As ideias de 

Lewin (1964) influenciaram a maioria dos estudos sobre mudança baseados na racionalidade e na premissa 

de gerenciamento, controle e busca pelo equilíbrio orgaizacional. A seguir, relacionam-se alguns dos muitos 

conceitos sobre mudança organizacional que são discutidos na literatura.  

De acordo com Jones (1998 citado em Chen, Yu, & Chang, 2006, pp.1303), a mudança 

organizacional pode ser definida como “o processo pelo qual as organizações se movem de seu estado atual 

para um estado futuro desejado para aumentar a sua eficácia”. Trata-se de um acontecimento temporal 

estritamente relacionado a uma lógica, ou ponto de vista individual, que possibilita às pessoas pensarem e 

falarem sobre a mudança que percebem (Ford & Ford, 1995). Em outras palavras, é uma resposta da 

organização às transformações que vigoram no ambiente, com o intuito de manter a congruência entre os 

componentes organizacionais – trabalho, pessoas, arranjos/estrutura e cultura (Nadler, Shaw, & Walton, 

1994), qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou de outro 

componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto da organização (Wood, 2000). 
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A análise das definições apresentadas anteriormente revela certa heterogeneidade. No entanto, o 

que pode ser encontrado como mais comum entre algumas delas é a necessidade de planejamento da 

mudança, o seu caráter de resposta às demandas do meio, seu objetivo de aumento do desempenho 

organizacional e a sua abrangência a vários componentes organizacionais.  

 Bridges e Mitchell (2000) defendem que a transição é o estado em que a mudança coloca as 

pessoas. A mudança é externa (política, prática), enquanto que a transição é interna (uma reorientação 

psicológica que as pessoas têm de passar antes que a mudança possa funcionar) e não é automática. A 

transição leva mais tempo, porque exige que as pessoas sofram três processos: o primeiro se despedindo 

da etapa anterior; a segunda fase que é chamada de zona neutra (estado intermediário); e a terceira fase é 

o novo início. 

 

2.2.2 Classificação da mudança 

 

Como observa Stickland (1998, p.14) “o problema com o estudo da mudança é que ele desfila em 

muitos domínios sob vários aspectos, tais como transformação, desenvolvimento, metamorfose, 

transmutação, evolução, regeneração, inovação, revolução e transição para nomear apenas alguns”. Com 

base nos diferentes critérios apresentados na literatura sobre mudança, Silva (2001) propõe uma síntese de 

classificação: a) atendendo à intencionalidade; b) atendendo ao controle sobre o processo; c) atendendo à 

amplitude das dimensões organizacionais afetadas pela mudança; d) atendendo à frequência de ocorrência; 

e) atendendo à profundidade das alterações provocadas na organização; f) atendendo ao principal tipo de 

conteúdo afetado. O quadro 3 sistematiza a classificação de Silva (2001). 
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Quadro 3. Classificação da Mudança 

Quanto a Classificação Conceito 

a) A intencionalidade Intencional ou deliberada Aquela cujo processo é originado, conscientemente, por uma 
decisão da organização.  

 Não intencional ou 
emergente 

Aquela cujo processo tem origem em circunstâncias não 
previstas e acontece sem que a organização tenha assumido 
uma opção consciente para realizá-la. 

b)  O controle sobre o 
processo 

Programada ou planejada Aquela cujo processo segue uma sequência de eventos 
projetados pela organização. 

Dirigida Aquela em que, embora não haja uma sequência rígida de 
eventos programados, o controle do processo é assumido pela 
direção da organização. 

Espontânea Aquela que acontece sem que a direção da organização tenha 
o controle sobre o processo. 

c)  A amplitude das 
dimensões organizacionais 
afetadas pela mudança 

Macro Aquela que envolve uma grande variedade de dimensões 
internas e externas da organização. 

Micro Aquela que acontece de modo local, interno à organização, 
envolvendo um conjunto restrito de dimensões. 

d)  A frequência de 
ocorrência 

Evolutiva ou incremental Aquela que tende a ser composta por pequenas alterações que 
acontecem de modo sequencial, frequente, mas que, em longo 
prazo, podem produzir grandes alterações em diferentes 
dimensões da organização. 

Episódica ou intermitente Aquela cujo processo é marcado por início, meio e fim, 
geralmente em um curto espaço de tempo. 

e) A profundidade das 
alterações provocadas na 
organização 

Normal, marginal ou 
contínua 

Aquela que tende a provocar pequenas alterações no conjunto 
global de dimensões da organização, com relação ao estado 
inicial. 

Radical, severa ou 
descontínua 

Aquela que tende a provocar grandes alterações no conjunto 
global de dimensões da organização. 

f) O principal tipo de 
conteúdo afetado 

De natureza 
predominantemente 
técnica/econômica 

Aquela que tende a afetar mais as dimensões estruturais, 
processuais, tecnológicas e econômicas do que as relações 
humanas na organização. 

De natureza 
predominantemente 
humana/social 

Aquela que tende a afetar mais as relações humanas da 
organização do que as dimensões estruturais, processuais, 
tecnológicas e econômicas. 

Fonte: Silva (2001). 
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 Para o setor público de saúde, a abordagem top down (de cima para baixo) é uma estratégia 

arriscada para uma mudança radical, conforme conceitua o quadro 3, apesar de haver necessidade de 

aceleração na mudança no contexto organizacional contemporâneo (Choi, Holmberg, Löwstedt, & Brommels, 

2011), em função da resistência incorporada em “estruturas profundas” dos profissionais de hospitais.  

As mudanças emergentes e planejadas, classificadas acima, são discutidas na pesquisa de Burnes 

(2004), que apresenta um estudo de caso longitudinal de uma organização que, entre 1996 e 2000, 

transformou a sua cultura, as práticas de gestão e a estrutura através de uma combinação de mudanças 

emergentes e planejadas. No entanto, a mudança na estrutura da organização era uma situação diferente, 

por isso o gestor teve que superar as restrições culturais e estruturais significativas dentro da empresa, 

adotando uma abordagem planejada em vez de emergente. O reconhecimento de que a emergência era 

inadequada para alcançar uma mudança na estrutura da organização demonstrou uma das competências-

chave necessárias para que ela fosse bem-sucedida: a compreensão do contexto organizacional. As duas 

mudanças não são concorrentes nem exclusivas; pelo contrário, elas são aliadas, cada uma adequada para 

situações específicas, mas não para qualquer situação. 

 

2.2.3 Erros fatais e chave para o sucesso  

 

Quer se goste ou não, a mudança organizacional desempenha um papel significativo em todos os 

segmentos. Nas organizações, isso afeta a natureza dos empregos, ou mesmo de um trabalho; na vida 

cotidiana, isso afeta o custo, a qualidade de serviços e bens da confiança (Burnes, 2011). No atual cenário 

das organizações, as condições comerciais, pressupostos e práticas mudam a todo momento e deixam de 

atender às expectativas, por isso deve haver inovação, e inovação significa mudança (Bridges & Mitchell, 

2000). A mudança não é opcional, mas sim essencial nas organizações. Porém, os erros são comuns nesse 

processo. 

Diversos autores (e.g. Chen et.al,.2006; Robinson, 2003) destacam os métodos de Katz e Kahn 

(1978) para obter sucesso na mudança organizacional, que incluem o uso direto da informação, treinamento 

de habilidades, aconselhamento e terapia individuais, influência do grupo de pares, treinamento de 

sensitividade, terapia de grupo, feedback sobre o funcionamento organizacional e alteração estrutural direta 

ou sistêmica. No entanto, este trabalho destaca o modelo de Lapsley e Pettigrew (1994), destinado às 
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organizações de saúde. Esse modelo consiste em um conjunto de oito fatores que devem ser considerados 

em um esforço de mudança, pois representam um padrão de associação, e não uma simples lista de fatores 

sem nexo de causalidade. Os oito fatores são:  

i. Identificação de uma política coerente e de alta qualidade; 

ii. Disponibilidade de pessoas-chave para liderar a mudança; 

iii. Existência de pressões ambientais a longo prazo; 

iv. Presença de uma cultura organizacional de apoio; 

v. Desenvolvimento de relações gerenciais e clínicas eficazes; 

vi. Existência de redes de cooperação interorganizacionais; 

vii. Articulação de metas claras e simples; e 

viii. Determinação de uma agenda de mudança e sua localização. 

Lovis (2011) enfatiza que os fatores-chave para o sucesso são: liderança clínica; forte envolvimento 

dos profissionais de níveis mais altos da organização; investimentos de longo prazo com sustentação 

financeira e humana; infraestrutura confiável; e retorno para todos os participantes de apoio à decisão 

atualizado. Os principais fatores identificados por afetar o sucesso na implantação foram: entendimento da 

estrutura institucional, coordenação do projeto nacional e regional, feedback aos hospitais de forma 

dinâmica, recursos para o gerenciamento dos projetos e coleta de dados (Groene, Klazinga, Kazandjian, 

Lombrail, & Bartels, 2008).  

O estudo de Kash, Spaulding, Johnson e Gamm (2013) apresenta uma avaliação das diversas 

estratégias de iniciativas de mudança em dois hospitais. Foram analisados os 10 fatores de sucesso, a saber: 

cultura e valores, processos de negócios, engajamento das pessoas, qualidade do serviço e satisfação do 

cliente, planejamento coerente, recursos financeiros e accountability, liderança, forças de mercado e 

demandas externas, acesso à informação e comunicação. A análise demonstra a importância e a relevância 

da cultura e valores dos processos de negócios, o engajamento das pessoas, a qualidade do serviço e a 

satisfação do cliente como os quatro principais fatores críticos de sucesso para a implementação de 

iniciativas estratégicas de mudança. Os autores concluíram que, no ambiente de saúde, a cultura e valores, 

o engajamento das pessoas e a qualidade de serviço são fatores de sucesso mais relevantes do que a 

liderança e a comunicação, frequentemente comentadas na literatura. Dois dos fatores de sucesso 

identificados são exclusivos para o setor de saúde e não encontrados na literatura sobre modelos de 
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mudança: qualidade do serviço e satisfação do cliente (classificado em quarto de 10 fatores) e acesso à 

informação (classificado em nono).  

O estudo de Kuipers et al. (2014) analisou 133 artigos sobre gestão no período de 2000-2010 e 

concluiu que parte da literatura é focada especificamente nos fatores que influenciam o processo de 

mudança e determinam o seu sucesso ou fracasso; e que a maioria dos artigos, particularmente, não aborda 

os resultados da mudança organizacional ou do seu nível de sucesso. Dentro dessa discussão, não se pode 

esquecer da importância da resistência ao processo de mudança. As pesquisas de comportamento 

organizacional e individual relatam que seus membros resistem à mudança, o que pode ser uma fonte de 

conflitos funcionais e dificultar a adaptação e o progresso (Robbins, 2003). 

 

 

2.2.4 Falhas e resistências aos processos de mudança 
 

Uma afirmação bastante conhecida de Beer e Nohria (2000) sobre a taxa de falha nos processos de 

mudanças é a de que cerca de 70% (setenta por cento) de todas as iniciativas de mudança falham, o que 

passou a ser referência para a literatura de mudança organizacional. No entanto, no final do estudo, Beer e 

Nohria (2000) admitiram a sua incapacidade para quebrar o código de mudança e, olhando para o futuro, 

afirmaram que acreditavam que o inquérito longitudinal profundo iria revelar detalhes cruciais sobre o 

processo de mudança e seu sucesso. Barends, Janssen, Ten Have, e Ten Have (2014) realizaram uma 

revisão sistemática da qualidade do corpo de evidências sobre a eficácia das intervenções de mudança 

organizacional, concluindo que este é escasso e de baixa qualidade, o que tem ajudado a incentivar a 

discussão entre os estudiosos de liderança em gestão de mudança organizacional. Os autores corroboram 

com Beer e Nohria (2000) que a prova precisa não só provém de estudos científicos, mas também de outros 

resultados. 

Beer e Nohria (2000) fazem uma breve referência a um consenso inconsciente entre acadêmicos, 

consultores e gestores como uma explicação para a escassez de conhecimento sobre os processos, valores, 

habilidades e contexto que fundamentam o sucesso e o fracasso. De acordo com os autores, promover a 

existência de uma taxa de insucesso nas mudanças de 70% fornece uma base racional para mais teorização 

acadêmica e de pesquisa, e uma justificação para serviços de consultoria, enfatizando a natureza 

problemática da mudança, além de legitimar o trabalho dos gestores de mudança. 
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Entretanto, muitos autores questionam a taxa proposta por Beer e Nohria (2000), com o objetivo de 

confrontar essa afirmação. É igualmente difícil estabelecer por que o conceito da taxa de insucesso de 70%, 

apesar da ausência de evidências empíricas, tem sofrido por tanto tempo. Hughes (2011), assim, pesquisou 

cinco casos em que se destaca uma taxa de insucesso de 70% na mudança organizacional, pois sua 

expectativa era de que a avaliação dos estudos pudesse ser feita com a análise da metodologia, epistemologia 

e ontologia, o que não foi possível por falta de evidência empírica.  

Burnes (2011) também questiona a confiabilidade e a representatividade dos números de Beer e 

Nohria (2000) e enfatiza que as alegações de elevadas taxas de insucesso tendem a se dividir em três 

categorias. A primeira categoria envolve autores que citam uma elevada taxa de insucesso, mas não 

oferecem nenhuma evidência empírica para tal; na segunda categoria estão autores que apoiam as altas 

taxas de falha na revisão da literatura de mudança; a última categoria é daqueles que se baseiam em 

evidências empíricas coletadas pelos próprios autores. Uma pesquisa global da Cia McKinsey e Company 

(2008), citada em Burnes (2011), concluiu que as organizações somente podem sobreviver com mudanças 

constantes. Entretanto, essa pesquisa também alegou que dois terços de todas as iniciativas de mudança 

falham, o que pode explicar por que as pessoas parecem ter uma percepção negativa da mudança. Tal não 

é novidade, uma vez que a maior parte dos autores vem repetindo isso nas duas últimas décadas. Parece, 

portanto, que, pelo menos para os últimos 40 anos, muitas mais iniciativas de mudança falharam do que 

tiveram êxito (Burnes, 2011). 

O estudo de Kuipers et al. (2014), conforme já citado, apresenta uma revisão no período de 2000 a 

2010 sobre gestão da mudança em organizações públicas. O estudo conclui que as reformas e as mudanças 

do setor são de cima para baixo. Foi percebido um maior interesse em saber se a política em si é eficaz, em 

vez de como tais mudanças são implementadas, a fim de se tornarem eficazes; a atenção aos micro-

processos é praticamente ausente. A maioria dos autores teve dificuldade em demonstrar especificamente 

se e como esses fatores realmente afetam os processos de mudança em organizações públicas.  

 Burnes (2011) ressalta que o conhecimento das causas das falhas da mudança permitiria oferecer 

abordagens que contemplassem os problemas corretos, a não ser que se fornecesse uma gama de 

abordagens adequadas à mudança e se identificasse seus pontos fortes e fracos. No entanto, na situação 

atual, as organizações não são capazes de enfrentar a mudança com sucesso.  

Muitos recursos são dispendidos em processos de mudança, sem ocorrer os benefícios esperados 

pelos implantadores dos sistemas. Na pesquisa de Littlejohns, Wyatt e Garvican (2003), os problemas 
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descritos são os relacionados à infraestrutura, à aplicação com funcionalidade e confiabilidade do sistema e 

à má organização do processo de implementação. Os problemas ocorrem em diversos países, do Reino 

Unido à África do Sul, e continuarão a ser replicados até que os sistemas de informação dos hospitais sejam 

avaliados e planejados no início dos contratos. Embora a magnitude da mudança dos sistemas de saúde em 

outros países seja diferente, os problemas são comuns.  

Littlejohns et al. (2003) relatam algumas causas para o fato de os sistemas de informação gerenciais 

de saúde serem propensos a falhas, tais como: não consideração da cultura do serviço de saúde; 

subestimação da complexidade dos processos do serviço de saúde; diferentes expectativas do gerente de 

implantação, desenvolvedor dos sistemas e usuários; período de longa implementação no contexto de 

mudança gerencial com rotatividade de equipe; e relutância em admitir que o processo não terá êxito, 

despendendo recursos adicionais. O fracasso da implementação resulta nas aspirações fracassadas de 

muitos funcionários dedicados da equipe de tecnologia da informação, gestores de saúde e outros 

profissionais. Foi desenvolvido um modelo de reações à mudança dos destinatários (apresentado no quadro 

4) com base no estudo de Oreg et al. (2011), que analisou 79 artigos sobre reações dos destinatários à 

mudança organizacional, no período de 1948 a 2007.  
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Quadro 4. Modelo de Reações à Mudança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os destinatários da mudança sempre se preocupam com seus impactos sobre eles. Caso percebam 

custos que superem os benefícios, a tendência é resistir à mudança (Oreg et al., 2011). As fontes de 

resistência à mudança podem ser individuais e organizacionais (Robbins, 2003). Promover e incentivar a 

inovação no local de trabalho representa um meio valioso para lidar com as intensas demandas, reforçando, 

portanto, a participação individual e organizacional nas iniciativas de mudança, como sugerem os resultados 

da pesquisa de Battistelli, Montani, Odoardi, Vandenberghe e Picci (2014). As fontes de resistência individual 

podem ocorrer por cinco motivos, a saber: hábito, segurança, fatores econômicos, medo do desconhecido e 

Antecedentes 

       Consequências das mudanças 

            Reações Explícitas  

 
Reação afetiva  
Negativa - stress  

Positiva - Agradabilidade  

Reação cognitiva  

Mudança de avaliações   

Mudança de crenças  

 

Reação de comportamento  

Envolvimento 

Comportamentos 
intencionais  
Mudança de beneficiários 
Lidar com comportamentos 

 

Trabalho-consequências 

 

 

 

Pessoais-consequências 

Satisfação  

Compromisso  

Atenção    

  

Bem-estar  

Saúde  

Afastamento  

Pré- Mudança Antecedentes 

 

 

 

         Antecedentes da Mudança  

Processos de Mudança  

 

 

 

 

 

 

 

Benefício/Dano 

  

 

 

 

 

      Alteração de conteúdo  

Características da Mudança de 

Destinatário  

 

 

 

 

 

 

Contexto Interno  

  

 

Personalidade dos indivíduos, 

estilos de enfrentamento, 
necessidades motivacionais e 

dados demográficos  

Ambiente de apoio e confiança, 

Compromisso, cultura, 

características do trabalho  

Participação, comunicação e 

informação, interpessoal e 

processual justiça, suporte 

principal e gestão de 

competência  

Resultados esperados, 

insegurança no emprego e 

justiça distributiva 

Remuneração, Projeto no 

trabalho, Layout escritório e 

Programa de Mudanças  

Fonte: Oreg et al. (2011). 
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processamento seletivo de informações. Já a resistência organizacional pode ocorrer em função de cinco 

principais motivos: inércia estrutural; foco limitado de mudança; inércia do grupo; ameaça à especialização 

e ameaça a relações de poder estabelecidas.  

No setor de saúde, a resistência dos médicos pode ser tão grande a ponto de inviabilizar a própria 

implementação, sendo um impedimento maior do que o próprio custo do sistema (Poon et al., 2004). Esses 

resultados são confirmados na pesquisa de Angonese e Lavarda (2014), em que foi percebido que os fatores 

de resistência começam a contrapor o processo de mudança no mesmo momento em que se inicia o 

processo, podendo abortá-lo se tiverem força suficiente para tal. Os autores realizaram um estudo de caso 

com duas empresas: em uma delas, a resistência manifestada durante o processo de implementação do 

sistema integrado de gestão reuniu força suficiente para interromper o processo de mudança; na outra, não, 

apesar de a resistência existir, mas sem força suficiente para impedi-lo. 

Kurunmaki, Lapsley e Melia (2003), em um estudo sobre práticas contábeis para produzir novos 

insights sobre a gestão de contabilidade em cuidados de saúde, comprovaram que, no Reino Unido, os 

profissionais de saúde, principalmente médicos, continuam a ter domínio na gestão do hospital; esse domínio 

é impulsionado pelas informações contábeis. Na Finlândia, em função da ausência da profissão de 

contadores gerenciais, surgiu a figura dos “clínicos-contadores-gerentes”, pois estes tinham 

responsabilidades administrativas e influenciavam a gestão por meio de ideias e práticas contábeis. O estudo 

foi realizado em quatro hospitais, dois no Reino Unido e dois na Finlândia. O foco de interesse é a forma 

como os profissionais de saúde e os gestores financeiros administram os orçamentos e os custos desse 

segmento, uma vez que eles são vistos como contabilistas de gestão e podem impedir os processos de 

mudança gerenciais. 

Consoante Piderit (2000), as causas da resistência ao processo de mudança são tipicamente 

conceituadas em termos de deficiências em atitudes, emoções e/ou comportamentos de um indivíduo. Os 

agentes que resistem à mudança podem ter ações para minimizar seus efeitos, tais como: comunicação, 

participação, facilitação e apoio, recompensa pela aceitação da mudança e criação de uma organização que 

aprende (Robbins, 2003). No estudo de Choi et al. (2011), houve clara evidência de que os profissionais 

assumem um papel relativamente significativo no início do processo e que alteram o ritmo da integração 

através de obstrução, contribuindo para atrasos na implementação do processo de mudança.  
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Kotter e Schliesinger (1979) resumem os métodos para lidar com a resistência à mudança em: a) 

educação e comunicação; b) participação e envolvimento; c) facilitação e suporte; d) negociação e acordo; 

e) manipulação e cooperação; e f) coerção explícita e/ou implícita.  

O quadro 5 expõe o modelo de Kotter e Schlesinger (1979) que apresenta cinco abordagens, 

destacando as situações em que normalmente são utilizadas, bem como as vantagens e as desvantagens. 

 

Quadro 5. Modelo de Kotter e Schlesinger (1979) 

Abordagem 
Situações comumente 

utilizadas 
Vantagens Desvantagens 

Educação + 
Comunicação 

Sempre que há uma falta de 
informação ou informações 

imprecisas e análise 

Uma vez convencidas, as pessoas, muitas 
vezes, ajudarão na implementação da 

mudança 

Pode ser muito demorado 
se muitas pessoas estão 

envolvidas 

Participação + 
Envolvimento 

Quando os implantadores 
não têm toda a 

informação de que 
necessitam para planejar a 

mudança, e onde outros têm 
poder para resistir 

As pessoas que participam serão 
obrigadas à implementação de mudanças, 
e quaisquer informações relevantes que 
tenham serão incorporadas ao plano de 

mudança 

Pode ser muito demorada 
a participação no projeto 

sobre a mudança 
adequada 

Facilitação e 
Apoio 

Onde as pessoas estão 
resistindo devido a 

problemas de ajustamento 

Nenhuma outra abordagem funciona bem 
com problemas de ajustamento 

Pode ser demorado, caro 
e ainda pode falhar 

Manipulação e 
Cooptação 

(associação) 

Onde outras táticas não vão 
funcionar ou são muito caras 

Pode se ter uma solução relativamente 
rápida e barata para os problemas de 

resistência 

Pode causar problemas 
no futuro se as pessoas 

se sentirem manipuladas 

Explicíta + 
Implícita Coerção 

Quando a velocidade é 
essencial e os implantadores 
da mudança possuem um 

poder considerável 

É rápido e pode superar qualquer tipo 

de resistência 

Pode ser arriscado se ele 
deixa as pessoas e os 

implantadores 

Fonte: Kotter e Schlesinger (1979).  

Se pensada de forma ampla e geral, Burnes (2011) ressalta outra implicação que a capacidade das 

organizações para gerir a mudança com sucesso pode ter: a influência sobre o aquecimento global, bem 

como a disponibilidade e custo da energia, o abastecimento de alimentos e outras matérias-primas vitais. 

Portanto, a resistência à mudança é uma realidade que deve ser considerada por seus agentes, pois ela 

ocorre, na maior parte dos casos, bloqueando o processo no início e privando a organização de seus 

benefícios. Nas organizações de saúde, a situação não é diferente: pelo contrário, sua complexidade e 

diversidade de atores faz com que a resistência às mudanças persista, conforme desenvolvido adiante.  
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2.3 Mudanças nas organizações de saúde 

 

Ao longo das últimas décadas, as entidades de cuidados de saúde têm assistido a mudanças 

significativas na competência e regulação, que criaram uma necessidade por sistemas de contabilidade mais 

avançados. O setor da saúde tem experimentado desafios significativos decorrentes das exigências de 

mercado, concorrência e regulação, que fazem com que os hospitais mudem as suas operações e a tomada 

de decisões. As decisões para mudar os sistemas ocorrem em um ambiente institucional complexo com 

múltiplas partes interessadas, das quais a eficiência tem se tornado uma busca incessante.  

Em toda a Europa e no mundo, a avaliação do desempenho hospitalar está se tornando um tema 

comum. A Organização Mundial de Saúde (OMS), motivada por preocupações, tais como o apoio dos 

profissionais na gestão de qualidade, tem se dedicado a melhorar a prestação de contas de administradores 

dos hospitais para os stakeholders em geral. Muitos governos iniciaram projetos sobre a avaliação do 

desempenho hospitalar, enquanto a OCDE está coordenando um projeto – Indicador de Qualidade de 

Cuidados de Saúde (Groene et al., 2008).  

Existem poucas iniciativas para comparar o desempenho hospitalar internacionalmente. O Escritório 

Regional da OMS, em 2003, iniciou um projeto para fornecer aos Estados-membros (37 países) uma 

ferramenta prática de avaliação do desempenho da OMS (PATH) para monitorar e melhorar a qualidade dos 

hospitais (Groene et al., 2008). Este projeto surgiu a fim de apoiar os hospitais na recolha de dados sobre seu 

desempenho, identificando como eles estão fazendo em comparação ao seu grupo de pares e iniciar a 

melhoria da qualidade nas atividades. O modelo conceitual PATH é baseado em seis dimensões e 18 

indicadores de desempenho. O objetivo da pesquisa foi identificar os fatores que facilitaram ou impediram a 

implementação e envolver os utilizadores na revisão dos procedimentos de medição do sistema. Os quatro 

principais fatores identificados que afetam o sucesso na implementação foram: a incorporação institucional 

da coordenação no projeto a nível nacional e regional; a oportunidade do feedback para hospitais, recursos 

para a gestão de projetos e a coleta de dados (Groene et al., 2008). 

De acordo com o Relatório de Saúde da OCDE (2013), os Estados-membros devem investir no 

desenvolvimento dos seus fluxos de informação, ou prestar apoio à reorganização sustentável e mais eficaz 

dos sistemas e serviços de saúde. A Comissão está analisando a possibilidade de apoiar os Estados-membros 

na criação de um sistema europeu de informação sobre a saúde sustentável integrado, explorando, em 
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especial, o potencial de um consórcio para uma Infraestrutura Europeia de Investigação (ERIC) em matéria 

de informação sobre a saúde. 

Para que os Estados-membros possam prestar, no futuro, cuidados de saúde de elevada qualidade 

a todos, é necessário tornar os sistemas de saúde mais resilientes e mais capazes de fazer face aos desafios 

que virão. Além disso, devem atingir esse objetivo mantendo, ao mesmo tempo, uma boa relação custo-

eficácia e sustentabilidade orçamental (OCDE, 2013). 

Em hospitais, muitos profissionais (clínicos) de saúde ainda se sentem proprietários das informações 

e, por isso, relutam em compartilhar as mesmas em um sistema integrado de gestão. A informação ainda é 

usada para legitimar as estruturas de poder existentes nesse ambiente, inviabilizando, assim, a plena 

utilização dos sistemas (Escobar-Rodriguez, Escobar-Pérez, & Monge-Lozano, 2014). 

Cline e Luiz (2013) investigaram como o acesso aos cuidados de saúde por uma população grande 

pode ser melhorada através de uma gestão mais eficiente de recursos de saúde com a automação dos 

sistemas de saúde de dois hospitais do setor público na África do Sul. Os respondentes, no total de 94, 

indicaram uma influência positiva da automação em termos de custo e valor estratégico em relação à 

experiência do paciente, melhorias de fluxo de trabalho do pessoal e moral geral no local de trabalho. Os 

resultados da pesquisa sugerem que os benefícios da implantação de sistemas só são totalmente 

compreendidos e apreciados pelos usuários se o sistema for instaurado integralmente e tiver um suporte de 

gerenciamento de mudança holística.  

Nos hospitais, o objetivo é o tratamento dos pacientes, e a satisfação destes é um fator-chave de 

sucesso muito mais relevante que, por exemplo, o engajamento médico. Os líderes eficazes envolvidos na 

implementação bem-sucedida de iniciativas de mudança estão mais preocupados com a construção e 

comunicação da cultura e com os valores e o envolvimento das pessoas na prestação de serviço de 

qualidade, resultando em níveis altos de satisfação do cliente (Kash et al., 2013). Assim, faz se importante 

salientar a respeito do ambiente institucional de um hospital com tais requisitos. 

 

2.3.1. Ambiente Institucional  

 
 O ambiente hospitalar típico não é o modelo do ambiente de muitas organizações profissionais, onde 

os gerentes e funcionários são empregados nomeados para representar os acionistas (Cardinaels & 

Soderstrom, 2013). Os serviços prestados por hospitais apresentam uma grande complexidade, além de 
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estes serem organizações com áreas funcionais culturais diferentes (Escobar-Rodriguez et al., 2014). Choi 

et al. (2011) constatam que a complexa interação entre atores internos e externos afeta o trabalho da 

dinâmica do grupo de gestão, bem como o seu papel. O quadro 6 ilustra a complexidade do ambiente 

institucional dos hospitais. 

 

Quadro 6. O ambiente institucional 

Atores internos Atores externos/forças 

Grupos profissionais e seu foco principal Órgãos Governamentais 

Médicos/cura Federal, estadual/provincial, governo local 

CFO, CEO, diretor médico/gestão Sistema legal 

Conselho de supervisores e diretores/ fiscalização Estrutura de propriedade 

 

Governo 

Poder Legislativo 

Entidades sem fins lucrativos 

Fundadores, doadores, instituições de caridade e entidades 
religiosas 

Entidades com fins lucrativos 

Proprietários/acionistas 

Mercado de saúde 

Seguradoras de saúde/grupos de pacientes/outros 
hospitais/concorrentes/comunidade 

Fonte: Cardinaels e Soderstrom (2013). 

 

No quadro 6 pode-se observar os atores internos e externos do ambiente hospitalar. Além dos 

médicos, outros atores externos influenciam a tomada de decisões no hospital, como pacientes, governos, 

legisladores e seguradoras. Robbins (2003) ressalta que os agentes de mudança, ou seja, os responsáveis 

pelas atividades que visam a esse fim podem ser: administradores ou não, funcionários da organização ou 

consultores externos. As organizações costumam contratar consultores externos, pois eles podem oferecer 

uma perspectiva mais objetiva do que funcionários e administradores, por estarem fora do sistema.  
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O papel dos gestores é muito importante nesse processo, porém, muitas vezes, eles estão alheios à 

forma como os destinatários irão responder à mudança e não dão atenção necessária às suas perspectivas. 

É imprescindível que se esclareçam todas as influências que poderão ocorrer para cada um dos destinatários, 

além dos benefícios pessoais para estes e para a organização. A informação sobre a mudança e o controle 

dos resultados que os destinatários têm sobre o processo de mudança podem impossibilitar a resistência 

(Oreg et al., 2011). Os profissionais assumem um papel relativamente significativo no início do processo, 

mas podem alterar o ritmo com impedimentos de toda ordem, ocasionando atrasos à implementação do 

processo de mudança (Choi et al., 2011). Quanto mais alto é o cargo de um líder na organização, mais 

rapidamente ele irá se mover no processo de mudança. Diferente dos outros agentes, eles podem ver o 

objetivo pretendido, e, por esse motivo, todo o processo será mais rapido para eles (Bridges & Mitchell, 

2000). 

Raelin e Cataldo (2011) discutem o papel dos gerentes de nível médio no processo de mudança. 

Eles argumentam que, embora os gerentes já tenham sido vistos como obstáculos à mudança, atualmente 

são vistos mais como facilitadores. Muitas vezes, os gerentes são ineficazes em função da limitação de poder 

por parte dos executivos: um estudo de caso de uma iniciativa de mudança em uma grande empresa de 

serviços financeiros falhou, mostrando a importância do papel dos gerentes em função da limitação do poder 

por parte dos executivos.  

O estudo de Choi et al. (2011) relata os resultados em um processo de fusão de dois hospitais na 

Suécia, mostrando que a complexa interação entre atores internos e externos afeta a dinâmica do trabalho 

do grupo de gestão, bem como o seu papel. Esses resultados contrastam com a pesquisa geral sobre 

processos de fusão, que ignora os aspectos contextuais e constata que os fatores externos não influenciam 

esses processos. Philippidou, Karageorgiou, Soderquist, Prastacos e Tarantilis (2008) analisaram como e 

por que a mudança se desdobra, e a forma como ela ocorre em um contexto institucional, analisando, em 

particular, o envolvimento e a interação de diferentes atores-chave do processo. O modelo de mudança 

implementado fomenta a experimentação repetitiva e contínua do aprendizado em um contexto institucional.  

Muitos estudos de entidades com fins lucrativos argumentam que o apoio dos diretores da equipe 

de gestão é fundamental para se ter uma contabilidade de gestão bem-sucedida. Contudo, é importante 

ressaltar que o apoio de grupos profissionais internos também é crucial para a adoção de novos sistemas 

em hospitais (Cardinaels & Soderstrom, 2013). O componente humano é muito importante em hospitais, já 

que exerce influência nas funcionalidades do sistema integrado. Dentro do ambiente institucional hospitalar, 
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que é complexo, vários grupos profissionais, como médicos, administradores, enfermeiros e o conselho de 

administração podem ter diferentes pontos de vista sobre a gestão de recursos (Cardinaels & Soderstrom, 

2013), por isso, um maior entendimento dessas forças institucionais e seus impactos sobre os sistemas de 

contabilidade e as estruturas de governança podem determinar esforços para melhorar a eficiência do setor. 

Os atores internos, tais como médicos, gestores e conselhos de administração e fiscalização, e as partes 

interessadas externas influenciam as respostas dos hospitais. No entanto, Cardinaels e Soderstrom (2013) 

garantem que os sistemas hospitalares variam consideravelmente no que diz respeito à utilização de técnicas 

avançadas de contabilidade e suas estruturas de governança. Os pacientes e outros grupos de partes 

interessadas vêm exigindo cada vez mais qualidade. 

 

2.3.2 Sistemas Informatizados  

 
Robbins (2003) constata que a tecnologia está afetando o processo de trabalho nas organizações, e 

dois aspectos específicos estão relacionados com processos tecnológicos e de trabalho, que são os 

processos de melhoria contínua e reengenharia de processos. De acordo com Stair e Reynolds (2002, p.39), 

a reengenharia de processos é 

(...) um redesenho de processos que envolve a readequação dos processos empresariais, estruturas organizacionais, 
sistemas de informação e valores da organização, objetivando uma guinada nos resultados dos negócios da organização. 

No segmento da saúde não é diferente, uma vez que o acesso à informação é muito importante, 

pois sua recolha por pessoas e suas transações são muito maiores do que em outros meios. Em função 

disso, há maior atenção às tecnologias de informação, incluindo estrutura e acesso, como fator de sucesso 

na mudança estratégica (Kash et al.,2013). De acordo com Cline e Luiz (2013), a Tecnologia da Informação 

(TI) contribui para melhorar o acesso aos cuidados de saúde, reduzindo os custos e as deficiências 

operacionais. A motivação para implantação de sistemas consiste em reduzir a complexidade do baseamento 

em papel, melhorando o atendimento aos pacientes com informações mais eficientes, seguras e confiáveis. 

De acordo com Grabski, Leech e Schmidt (2011), qualquer iniciativa organizacional tem como 

objetivo gerar uma vantagem econômica, se ele está associado com redução de custos, maior eficiência, ou 

melhor tomada de decisão. No período de 2004 a 2007, com base em 179 estudos publicados sobre TI em 

saúde, Goldzweig, Towfigh, Maglione e Shekelle (2009) mostraram que houve uma proliferação de aplicativos 

com foco no paciente, muitos dos quais utilizados pelo próprio, sem supervisão médica – desses, poucos 
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foram avaliados. Além disso, ocorreu aumento relevante do número de artigos no período: em 10 anos, 

foram encontrados 257 artigos; e no período dos três anos seguintes, 179 artigos, embora não tenha mudado 

a escassez de dados sobre custo-benefício na implementação de TI. Isso torna o desenvolvimento de TI em 

saúde um desafio, já que os custos continuam sendo a barreira número um em todas as pesquisas avaliando 

a adoção. 

Implementação e implantação de um sistema de informação clínica em uma organização de 

cuidados é uma das mudanças mais perturbadoras de todos os tempos, incluindo a necessidade para a 

melhoria dos processos e da cultura, a necessidade de melhorar a eficiência e a qualidade dos cuidados. 

Lovis (2011) chama a atenção para o fato de que, enquanto os prestadores de cuidados utilizam tecnologias 

do século XXI, o sistema de saúde é, muitas vezes, gerido com papelada e processos do século XIX. 

Infelizmente, a implantação de TI é um desafio considerável, uma vez que a implantação do sistema só é 

possível com mudanças profundas na assistência e nos processos de gestão. A informação clínica e 

hospitalar é pilar para apoiar a decisão de gestão em todos os níveis na gestão dos hospitais.  

Diversos pesquisadores se debruçaram sobre o segmento de saúde, pela sua importância e 

especificidade. Lovis (2011) fez uma pesquisa dos sistemas (tratamento médico, gerenciamento de 

enfermagem e administração do hospital) utilizados nos hospitais universitários de Genebra, na Suíça. A 

conclusão foi que, com sistemas que apoiam a decisão de médicos, enfermeiros, recursos humanos e 

governança hospitalar, houve um incentivo muito forte para um investimento sustentável nessa área, fazendo 

com que a gestão de saúde se tornasse mais atual. O autor chama a atenção para o desafio de haver um 

sistema interoperável, sem o qual os dados não são transformados em informações úteis para a tomada de 

decisões. 

A pesquisa de Groene et al. (2008), por sua vez, teve como objetivo identificar fatores que facilitam 

ou dificultam a implementação do sistema PATH, que é uma ferramenta interna para melhoria da qualidade 

em hospitais, para apoiar os hospitais na recolha de dados sobre seu desempenho, identificando como eles 

estão fazendo, em comparação ao seu grupo de pares, e iniciando a melhoria da qualidade dessas atividades. 

O modelo conceitual PATH é baseado em seis dimensões – eficácia clínica, eficiência, orientação pessoal, 

governança corporativa, segurança e centralização no paciente – e 18 indicadores de desempenho. Funciona 

para envolver os usuários do hospital na revisão das descrições dos indicadores, recolher dados e relatar 

procedimentos. Porém, o envolvimento dos utilizadores a nível regional/nacional e hospitalar levou a uma 
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revisão dos indicadores e ferramentas de relatórios, bem como a uma revisão dos procedimentos de recolha 

de dados e análise.  

Poon et al (2004) efetuaram uma pesquisa em 72 hospitais nos EUA que teve por objetivo verificar 

a implantação do sistema de entrada de pedido médico computadorizado (CPOE) – acesso às encomendas 

de medicamentos, testes de diagnóstico e serviços auxiliares. Os hospitais foram enquadrados em cinco 

categorias: com sistema totalmente implantado; empenhado na plena implantação do sistema; considerando 

a plena implantação; que tentou a implantação e abandonou; e que não implantou. Foram identificadas três 

barreiras para a implantação do sistema, a saber: 

i. A resistência dos médicos em virtude do impacto negativo em seu trabalho. Foram 

identificadas quatro estratégias para superar essa resistência: liderança forte; identificação 

de médicos reconhecidos pelo seu trabalho, fazendo com que esses pudessem ser 

facilitadores do processo; esclarecimento para os implantadores sobre questões 

relacionadas à personalização do sistema; utilização de informação do sistema por médicos 

mais jovens que apresentassem familiaridade com o sistema. 

ii. O custo elevado do sistema e falta de capital para tal investimento. As estratégias utilizadas 

para reverter essa situação foram: redefinir as prioridades de investimentos do hospital; 

aumentar a influência externa de alguns stakeholders; e medir o impacto da utilização do 

sistema na eficiência do hospital. 

iii. A falta de experiência do fornecedor do sistema, já que muitas alterações foram necessárias 

para plena utilização.  

Os resultados são corroborados na pesquisa de Goldzweig et al. (2009) em uma revisão no período 

de 2004-2007. Com base na análise dos artigos, os obstáculos percebidos à adoção incluíram a resistência 

dos médicos (77% das práticas sem Eletronic Health Record – EHR – relataram essa barreira); tempo de 

inatividade do sistema (72%); aumento do tempo dos médicos (64%); custo (94%); e dificuldade de encontrar 

um sistema que atendesse aos requisitos da prática (81%). A barreira mais citada é o custo do sistema, além 

do tempo necessário para treinar o pessoal (40%), da falta de experiência dos funcionários (26%) e da falta 

de uma cultura de TI dentro do escritório (18%).  

Algumas outras pesquisas se concentraram nos sistemas contábeis dos hospitais. Lehtonen (2007) 

desenvolveu um estudo de caso longitudinal no período de 1996 a 2000 em um hospital universitário na 
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Finlândia. Através deste, amplia o entendimento sobre os efeitos da implementação de sistemas Diagnosis 

Related Group (DRG) e sistemas de contabilidade Case-mix no controle de gestão, concluindo que esses 

sistemas podem ser implementados com êxito e com os objetivos pretendidos, dentre eles, de prever os 

custos dos cuidados de saúde. No entanto, para que uma implementação seja bem-sucedida é preciso 

persuadir os profissionais do setor de saúde a se envolverem na gestão e no desenvolvimento dos sistemas.  

Lowe (2000) fornece uma compreensão aprofundada da mobilização dos sistemas de informação 

Case-mix (contabilidade), relativa a um grande hospital regional no centro da Ilha Norte da Nova Zelândia. O 

processo de pesquisa envolveu a investigação da implementação de tecnologias contábeis tradicionais em 

ambientes desconhecidos. O foco da pesquisa foi a identificação dos problemas, a escolha das técnicas de 

contabilidade e sua implementação e os efeitos da mudança. Foi possível verificar o papel desempenhado 

pela contabilidade no processo de mudança, além de a pesquisa ter procurado explicar a mudança 

organizacional como um processo de tradução. 

Padovani, Orelli e Young (2014), por sua vez, identificaram e discutiram os fatores que levaram ao 

sucesso de um hospital de médio porte na Itália que se empenhou em conseguir melhores resultados a 

custos mais baixos através da melhoria do Sistema de Contabilidade Gerencial da sala de operações. Isso 

fez com que todas as etapas do processo cirúrgico fossem transparentes, destacando onde havia 

oportunidades para melhorar o desempenho global por meio da introdução de mudanças organizacionais e 

de processos. O objetivo maior era dar aos gestores (tanto clínicos quanto não clínicos) as ferramentas 

necessárias para melhor planejar e gerenciar todos os recursos disponíveis, bem como para reduzir os riscos 

clínicos, não sendo, portanto, uma inovação tecnológica significativa. Os resultados demonstraram que as 

melhorias reais na implementação de soluções inovadoras de massa puderam ser alcançadas quando a 

organização foi incentivada por meio de diferentes métodos a lidar com a resistência à mudança, utilizando 

novas ferramentas e métodos.  

 

2.3.3 Sistemas ERP  

 
O planejamento dos recursos da empresa ou Enterprise Resource Planning (ERP) é um sistema 

digital de controle de uma empresa, que O’Leary (2000) define como poderoso pacote de software que 

permite às empresas integrar uma variedade de funções diferentes. Isto é, os sistemas ERP são meios de 
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processamento de dados desenvolvidos por provedores com o objetivo de gerenciar as partes importantes 

de um negócio empresarial. 

 Conforme conceituam Huang e Palvia (2001), ERP é um termo da indústria para o amplo conjunto 

de atividades de aplicativo gerencial. O sistema de informação ERP é responsável por integrar diversas 

funções da empresa, possibilitando um planejamento de produção, distribuição, contabilidade e finanças 

automatizado. Esses sistemas integrados de gestão empresarial surgiram da necessidade de gerir estruturas 

organizacionais, uma vez que o ERP não renova apenas seus sistemas de informações convencionais; 

também oferecem a oportunidade para que as empresas reestruturem suas atividades e renovem suas 

práticas (Spathis & Constantinides, 2004). No mais, fornecem novas condições de trabalho, otimizando o 

tempo, redefinindo as estratégias profissionais, o comportamento das pessoas e, consequentemente, a 

produtividade.  

A relevância, aplicabilidade e uso das informações fornecidas por esses sistemas variam entre níveis 

organizacionais e entre indivíduos. No nível de gerenciamento central, a informação sobre receita e custo 

baseada no paciente é mais valiosa e usada mais frequentemente. Nos níveis mais baixos da hierarquia de 

gerenciamento, as visões sobre a relevância e aplicabilidade dessas informações variaram mais entre 

situações e indivíduos: em geral, parece ter mais potencial para fins de controle no centro de lucro e 

especialidade. 

Ao longo da segunda metade da década de 1990, explodiram as vendas de sistemas de gestão; no 

início do século XXI, porém, organizações de todo o mundo adotaram esse tipo de sistema (Kanellou & 

Spathis, 2013). A TI foi uma resposta natural e evolutiva às necessidades gerenciais de uma organização 

neste mundo globalizado. Assim, atualmente, o uso do ERP é a estratégia tecnológica mais comum, uma 

vez que, com a implantação desses sistemas, as organizações podem padronizar seus processos de negócios 

e, portanto, gerenciá-los com mais eficiência e eficácia (Jinno, Abe, & Iizuka, 2017). Por isso, Chang, Cheung, 

Cheng e Yeung (2008) afirmam que os ERP são, geralmente, os maiores (em escopo e complexidade) e 

mais exigentes sistemas de informação implementados – normalmente, o único investimento em TI – 

impactando um maior número de indivíduos. 

Existem diferentes abordagens estratégicas para a implementação do ERP. As duas principais 

opções são: a adoção de um pacote padrão com alterações mínimas das configurações básicas ou a adoção 

de um sistema personalizado para atender aos requisitos. Atualmente o Software como serviço (Software as 

a servisse – SaaS) é um programa que fornece dados em tempo real e padronização de processos e 
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informações, melhorando o desempenho das empresas. Ele não precisa ser instalado em nenhum 

computador, sendo usado como um serviço, pela internet. Por isso, atualmente, esse sistema tem sido 

bastante utilizado pelas pequenas e médias empresas. De acordo com estudo de Seethamraju (2015), 

algumas das principais razões na decisão de implementar o SaaS ERP são: a reputação do fornecedor do 

sistema; a disposição do fornecedor em trabalhar com o cliente, durante toda a implementação, com os 

próprios empregados; a consultoria e a possibilidade de reconhecer o gasto como despesas, em vez de 

despesas de capital. 

 

 

2.3.3.1 Implementação do ERP 

 

Do ponto de vista da gestão, a natureza do problema de sua implementação inclui estratégia, 

organização e técnica (Holland & Light, 1999). Nesse sentido, Huang e Palvia (2001) afirmam que os 

sistemas ERP têm sido amplamente utilizados por empresas de países desenvolvidos que têm como objetivo: 

i. automatizar a implantação e gestão de recursos materiais, financeiros e humanos; 

ii. agilizar os processos e alcançar a melhoria dos mesmos; 

iii. alcançar a competitividade global. 

Spathis e Constantinides (2004) constataram que, de acordo com a literatura dominante, as razões 

para a implementação do ERP são busca por: maior demanda de informações em tempo real; geração de 

informação para tomada de decisão; integração da aplicação; redução de custos; aumento das vendas; 

atendimento a requisitos fiscais; introdução à moeda euro; aplicação do novo plano de negócios; 

competitividade; desenvolvimento de atividades em novas áreas com contatos comerciais; desenvolvimento 

da internet; integração de sistemas de informação; atendimento a requisitos da bolsa de valores; resolução 

de problemas de anos anteriores (anos 2000); financiamento do governo; subvenção; informações em tempo 

real para a tomada de decisões; introdução de uma função de auditoria interna; utilização de desempenho 

não financeiro e indicação e análise de rentabilidade a nível de segmentos/produtos.  

Mas nem tudo é positivo. Em função da alta complexidade do ERP, do elevado custo de implantação 

e da incerteza quanto à adaptação e resultados, sua implementação é sempre um grande desafio. Os casos 

de insucesso na aplicação de sistemas de gestão em grandes corporações são frequentes e conhecidos pela 

comunidade de TI e muitos fatores afetam conjuntamente o nível de sucesso obtido pelas organizações 
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(Chang et al., 2008), pois, uma vez fracassada a implantação, a competitividade da empresa principalmente 

a de pequeno porte pode sucumbir. 

Alguns dos fatores fundamentais para o êxito da implementação de ERP são o suporte à gestão de 

topo, uma boa equipe de implementação, o compromisso com o sistema em toda a organização e o ajuste 

entre o ERP e a organização (Murray & Coffin, 2001; Finney & Corbett, 2007; Hong & Kim, 2002; Ross & 

Vitale, 2000; Scott & Vessey, 2000; Stephanou, 2000; Somers & Nelson, 2001, 2003). É importante 

ressaltar que a comunicação, o gerenciamento de mudanças, a educação e o envolvimento do usuário 

também são essenciais para o sucesso na orientação da adaptação do ERP e a evolução em fases posteriores 

(Grabskiet al., 2011). 

Ganly (2008) relata que estudos feitos pelo Gartner Research revelam que de 20% a 35% das 

implementações falham e que o resultado de até 80% dos projetos é questionável por exceder o tempo e/ou 

orçamento propostos. Para evitar as falhas, esse autor considera as seis principais armadilhas na 

implantação de um ERP: 1) escopo inadequado ou deficiente de ERP; 2) ausência do comprometimento dos 

gestores; 3) orçamento insuficiente ou inadequado; 4) administração e treinamento inadequados; 5) gestão 

e time de projeto inexperientes; 6) modificações extensivas. Com exceção do segundo item, os demais 

decorrem, mesmo que indiretamente, de projetos mal elaborados e de aquisições que não foram analisadas. 

 Além disso, pontos negativos da implementação podem ser identificados na literatura relevante, tais 

quais: atrasos na adoção do sistema; resistência dos funcionários à mudança; dificuldade na transferência 

de dados a partir de sistemas anteriores; dificuldade no treinamento de pessoal em ambiente ERP; aumento 

dos custos na operação dos sistemas; dificuldade na adaptação das aplicações ao ambiente ERP; custos de 

aquisição e implantação; maior dificuldade na utilização do novo sistema; dificuldade na integração de 

aplicações existentes com o ERP; dificuldade de reestruturação do pessoal; problemas com o fornecedor do 

ERP; segurança do sistema; problemas no conselho de administração e aumento de erros. Conforme 

observado, Spathis e Constantinides (2004) mostram que os problemas não são somente técnicos, mas 

também financeiros e organizacionais. 

 Escobar-Rodriguez et al (2014) dão pista aos gestores de saúde e fornecedores de ERP de como 

prever prováveis deficiências no plano de implementação em um hospital e colaborar para a elaboração de 

um melhor planejamento centrado nas quatro categorias principais: processo de implementação, gestão da 

implementação, funcionalidade do sistema e desempenho deste. Sob essa estratégia, as chances de 

implementar com sucesso o ERP aumentam. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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 Huang e Palvia (2001) ressaltam que a implementação do ERP é afetada por duas grandes 

categorias de fatores: nacional/ambiental ou organizacional/interna. A primeira categoria compreende cinco 

variáveis: economia e crescimento econômico, infraestrutura, maturidade da TI, cultura em informática dos 

funcionários e tamanho do negócio; a segunda compreende experiência de ERP, forças de fabricação, 

regulamentação do governo, compromisso da gestão e ambiente regional. Grabskiet al. (2011) relacionam 

o sucesso da implantação do ERP com a cultura organizacional, uma vez que esta se refere à aprendizagem, 

participacão na tomada de decisão, partilha de poder, apoio, colaboração, risco e tolerância de conflitos e, 

como uma cultura desejada, pode ser promovida pela gestão de topo. 

Escobar-Rodriguez et al. (2014) apresentam uma pesquisa em hospitais da Espanha segundo a 

qual, mantendo outros sistemas em outras áreas, ocorre integração parcial destes. Nessa pesquisa, os 

resultados indicaram que, apesar do sistema estar concebido de forma integrada, diferenças culturais entre 

a integração de dados nas diferentes áreas (clínicas e econômico-financeira), bem como o desempenho do 

sistema, afetaram os resultados. Dentro da área clínica do hospital, a integração de dados foi obtida de forma 

notável, enquanto a integração da área econômico-financeira não foi significativa. Conclui-se que o apoio à 

gestão e o treinamento ou envolvimento pessoal podem ser fatores críticos relacionados ao sucesso ou ao 

fracasso do processo de implementação do ERP em hospitais (Escobar-Rodriguez et al., 2014). O objetivo 

da educação para os usuários do Sistema ERP é motivar os funcionários a aceitá-lo.  De acordo com Schein 

(1996), a prática de gestão da mudança incorporou a necessidade de educação porque aborda tanto a 

aquisição de conhecimento quanto o padrão de mudança gradual de Lewin (1964), envolvendo 

descongelamento, movimento e recongelamento, conforme já citado anteriormente. 

 

 

2.3.3.2 Vantagens do ERP  

 

 Os benefícios derivados dos sistemas ERP são: maior flexibilidade na geração da informação, 

melhoria da qualidade dos relatórios contábeis, integração de aplicações dos sistemas e fácil manutenção 

de bancos de dados (Spathis & Constantinides, 2003). Em um estudo de Jinno et al. (2017) com empresas 

de construção civil no Brasil, descobriu-se que as empresas que utilizam sistemas ERP mostraram-se mais 

desenvolvidas do que aquelas que não utilizam no que se refere à gestão de recursos financeiros e à de TI 

com relação aos processos.  
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 Além disso, Kale (2000) enumera vantagens gerais e específicas do sistema ERP, podendo se  

destacar: 1) o ERP transforma a empresa em uma empresa “information-driven”, ou seja, guiada pela 

informação; 2) a empresa é percebida como uma empresa global um único sistema; 3) reflete e reproduz a 

natureza integrada de uma empresa; 4) reproduz uma empresa orientada a processos; 5) o sistema viabiliza 

a empresa em tempo real; 6) sua implementação representa um avanço nas tecnologias de melhoria do 

desempenho empresarial; 7) a automatização cria um ambiente totalmente voltado aos usuários do sistema 

etc. Enfim, em geral, a adoção desses sistemas tem atendido às expectativas das empresas, mas não tão 

fortemente quando as áreas não estão totalmente integradas, pois os sistemas não são abordados em sua 

plenitude, e a produtividade, por consequência, não é tão fortalecida. 

 Na pesquisa conduzida por Seethmraju (2015), percebeu-se que, para os sistemas SaaS, por sua 

vez, as maiores vantagens de sua utilização são a segurança e a integridade dos dados; sua adoção também 

se beneficia dos custos reduzidos de infraestrutura de TI, treinamento de funcionários, software, upgrades e 

manutenção. Segundo esse estudo, as possíveis falhas ou interrupção do serviço não configuraram problema 

para as empresas, pois a superioridade técnica do fornecedor de SaaS e os mecanismos de backup e 

medidas de continuidade do serviço são benefícios que suprem essa deficiência. 

Nas pesquisas em nível global, descobriu-se que no Japão ocorre muita insatisfação com relação à 

implementação do ERP, diferentemente de em outros países europeus e americanos. Isso acontece, pois, 

os japoneses utilizam muita personalização e muitos programas add-on (i.e., hardwares ou softwares que 

potencializam as ferramentas de uso ou características originais), o que reduz as vantagens desses sistemas 

que ajudam a padronizar os processos de negócios (Jinno et al. 2017). Importante repisar que, com a 

implantação do ERP, as características organizacionais são mais afetadas do que os processos (Krainer, 

Krainer, Neto, & Romano, 2013). Grabski et al. (2011), no Review sobre sistemas ERP, concluíram que: (i) 

implementar um sistema ERP é dispendioso e demorado. Embora muitas listas de fatores críticos de sucesso 

tenham sido geradas, é necessário mesclar esses fatores para alcançá-lo; (ii) os sistemas ERP podem 

fornecer vantagem competitiva, no entanto têm curta duração; (iii) a cultura importa. A cultura é interna à 

organização, sendo externa sob a forma de cultura e tradições dos países em que esta opera; e (iv) quando 

as pessoas interagem com tecnologia e processos, os resultados não são previsíveis ou facilmente 

determinados. 

De maneira geral, as pessoas têm uma tendência natural de se sentirem seguras com a situação 

atual e têm medo das mudanças trazidas pelos sistemas ERP. Em hospitais públicos, a reação é mais forte 
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em função dos profissionais serem servidores públicos, tendo, assim, uma força maior para impedir os 

sistemas e a reengenharia de processos (Padovani et al., 2014). A despeito disso, os autores concluíram 

que os sistemas ERP continuam a evoluir. O impacto dos sistemas ERP na contabilidade de gestão e nos 

contabilistas de gestão tem sido o foco de uma quantidade considerável de pesquisa com resultados mistos, 

uma vez que oferecem possibilidades surpreendentes que podem aumentar significativamente o 

entendimento da natureza do controle de gestão (Chapman, 2005). No entanto, consoante Grabski et al. 

(2011), ainda há um conhecimento limitado sobre as vantagens e desvantagens desses sistemas. 

 Alguns estudos analisaram os efeitos dos sistemas ERP em empresas e em seus setores contábeis. 

Granlund e Malmi (2002), por exemplo, exploraram os efeitos de ERP com o trabalho dos contabilistas de 

gestão em empresas de grande porte adotantes do ERP-SAP na Finlândia. Naquele momento, os principais 

resultados, ao contrário das expectativas, indicaram que os sistemas ERP pareciam ter pouco impacto tanto 

na gestão quanto nos métodos contábeis e controles gerenciais utilizados pelas 10 empresas finlandesas 

pesquisadas. Muitas técnicas avançadas coexistiam às técnicas convencionais de gestão; entretanto, os 

métodos de controle não foram afetados, tampouco houve efeito sobre o uso de sistemas.  

 Em 2013, Kanellou e Spathis exploraram o impacto que o sistema ERP passou a ter nas informações 

e práticas contábeis em empresas na Grécia (175 contadores e 96 profissionais de TI). Os autores 

destacaram algumas dimensões dos benefícios: tempo, benefícios contábeis organizacionais e gerenciais e 

custo. Essas dimensões estão relacionadas com o nível de satisfação dos usuários do ERP, porque este está 

relacionado positivamente com os benefícios contábeis e o custo do sistema. As conclusões relativas à 

recolha e tratamento de dados através do ERP corroboram os resultados de Granlund e Malmi (2002). 

 

2.4 Em resumo  

 

A primeira seção trata da NPM e sua origem na década de 80 e os princípios dessa perspectiva, 

apresentando os defensores e críticos. Destacamos a NPM no setor da saúde, que somente foi aplicada em 

1990 com limitada profundidade, em função da complexidade do setor. O processo de modernização na 

administração pública no Brasil se iniciou na década de 1930 a 1990. A transparência, a accountability e a 

contabilidade são pilares fundamentais dessa perspectiva. A accountability diz respeito ao cumprimento de 

uma obrigação do funcionário público de prestar contas, seja a um órgão de controle, ao parlamento ou à 

própria sociedade” (CLAD, 2000, p. 329). No Brasil a modernização na administração pública teve como 



55 
 

princípios a participação, a accountability e o controle social. A própria CF/88 prevê que o controle externo, 

a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). Ao longo 

do tempo houve um aumento do conhecimento dos instrumentos de accountability no Brasil por parte do 

cidadão brasileiro. 

Nas segunda e terceira seções foi analisada a mudança organizacional, destacando as idéias de 

Lewin (1964) e particularizando as organizações de saúde. Silva (2001) apresenta classificação da mudança 

de acordo com a intencionalidade, o controle sobre o processo, a amplitude das dimensões organizacionais 

afetadas pela mudança, a frequência da ocorrência, a profundidade das alterações provocadas nas 

organizações e o principal tipo de conteúdo afetado. A mudança organizacional desempenha papel primordial 

no ambiente institucional; no entanto, os erros/falhas são comuns nesse processo. Esses erros/falhas são 

discutidos por vários autores, por isso métodos para o sucesso são analisados, além de um Modelo de 

Reações a Mudança. Beer e Nohria (2000) ressaltam que a taxa de insucesso em processo de mudança é 

de 70%. A resistência à mudança é muito comum, podendo até inviabilizar a mudança no ambiente das 

organizações de saúde, uma vez que nesse segmento os atores são peças-chave. Também foi destacada a 

mudança nas organizações de saúde públicas por serem um ambiente bastante complexo e peculiar. O 

ambiente institucional nas organizações de saúde não é o típico de outras organizações com seus atores 

internos e externos. Atualmente, os hospitais buscam a melhoria da eficiência e, para tal, implementam 

estratégias de gestão, tais como a adoção de sistemas integrados de gestão - ERP. Uma das principais 

barreiras para a implantação do ERP é o elevado custo. Os casos de insucesso na implantação de sistemas 

de gestão em grandes empresas são frequentes. Mediante o exposto, foram analisadas as principais falhas 

e barreiras para implementação de um ERP. De acordo com a literatura, esses sistemas reestruturam as 

atividades das empresas e renovam as suas práticas e de maneira geral tem atendido as expectativas das 

empresas.  

Assim, no capítulo seguinte, são apresentadas as principais teorias adotadas.  
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CAPÍTULO 3: REVISÃO DA LITERATURA – PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

O capítulo anterior apresentou a literatura relevante sobre o processo de mudança na contabilidade, 

bem como uma abordagem dos sistemas ERP. Este capítulo tem como objetivo apresentar as perspectivas 

teóricas desta pesquisa, a Teoria Institucional em particular a Nova Sociologia Institucional, também 

designada de Novo Institucionalismo Sociológico (NIS), bem como a Teoria da Dependência de Recursos 

como vertentes teóricas para analisar o processo de mudança nos HUFs brasileiros. Divide-se este capítulo 

em três seções, a saber: A primeira seção discute a Teoria Institucional, em que são destacados os 

fundamentos, a Nova Sociologia Institucional (NIS) e os recentes desenvolvimentos relativos a essa teoria; 

na segunda, é apresentada a Teoria da Dependência de Recursos e, na última seção, é apresentado um 

Resumo.  

 

3.1 A Teoria Institucional 

A pesquisa em Contabilidade de Gestão mostra que os estudiosos vêm adotando abordagens de 

diversas teorias, entre as quais a mais popular parece ser a Teoria Institucional (Scapens, 2006; Wanderley, 

& Cullen, 2011). As bases da Teoria Institucional foram desenvolvidas a partir da reação aos produtos do 

comportamento coletivo como uma agregação das ações individuais, incorporando as ideias criativas de 

estudiosos, variando de Marx e Weber, de Cooley e Mead e de Veblen e Commons (Scott, 2005). A partir 

dos anos de formação das ciências sociais, a Teoria Institucional foi desenvolvida pelos princípios de Berger 

e Luckman (1967) e de Meyer e Rowan (1977) sobre institucionalismo, que estabelecem que as práticas e 

procedimentos das organizações se referem a  incorporações pressupostas pelos conceitos que imperam 

nas sociedades modernas.A Teoria Institucional enfatiza os princípios fundamentais das regras institucionais, 

mitos e crenças, que moldam a realidade social; além disso, prioriza o processo pelo qual organizações 

tendem a tornar-se impregnadas de valor e significado social (Berger & Luckmann, 1967; Selznick, 1949; 

1957). Segundo Berger e Luckman (1967), a sociedade é uma construção humana que surge por meio da 

interação entre os diversos agentes nos processos sociais. Para os autores, institucionalização é o processo 

pelo qual as ações se tornam repetitivas ao longo do tempo e a elas são atribuídos significados semelhantes 

http://www.geraldoloureiro.com/wiki/index.php?title=MEYER%3B_ROWAN%2C_1977
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por si e dos outros. Institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação recíproca das ações habituais 

por tipos de atores (Berger & Luckmann, 1967). 

Meyer e Rowan (1977), por sua vez, complementam o estudo anterior alegando que a sociedade e, 

consequentemente, o ambiente organizacional são constituídos por muitas regras institucionalizadas e 

muitas dessas regras não passam de mitos racionalizados, que raramente são postos à prova, mas são 

mantidos pela opinião pública. Na Teoria Institucional, as organizações são influenciadas, moldadas por 

pressões externas, como o Estado por exemplo, outras vezes decorrentes do interior da própria organização 

que, sob certas condições, se guia por elementos legitimados. 

Os estudos supracitados levaram a um crescimento exponencial de perspectivas institucionalistas 

no âmbito da teoria organizacional (DiMagio & Powell, 1991; Meyer & Rowan, 1991), o que culminou na 

busca por teorias que compreendessem a contabilidade a partir do contexto institucional. Dessa forma, as 

organizações passaram a ser avaliadas pelas características gerais dos ambientes institucionais dos quais 

fazem parte, isto é, por seus aspectos socioculturais.  

Scott (1987) constata que houve um grande progresso na Teoria Institucional a partir dos anos 

1960, destacando, primeiramente, que a consciência das facetas múltiplas e variadas do meio ambiente 

ascendeu, como um reconhecimento precoce de características técnicas e recursos materiais que se 

expandem para incluir interdependências políticas e relacionais. Segundo esse autor, os níveis 

organizacionais têm se elevado a partir do indivíduo ou grupo na própria organização, corroborando o 

conceito de conjunto organizacional (sistema de atores ligados pela troca de mercadorias e serviços). No 

mais, o mesmo autor afirma que as organizações estão, atualmente, mais abertas e globais, sendo afetadas 

por acontecimentos e ideias não locais. 

 

3.1.1 Fundamentos  

 

A Teoria Institucional, de acordo com Scott (1987), é composta por duas divisões: o velho 

institucionalismo e o novo institucionalismo. O velho institucionalismo tem como principal contribuição Philip 

Selznick e seus alunos. Selznick (1957) interpretou as organizações como uma expressão estrutural da ação 

racional que, ao longo do tempo, são sujeitas às pressões do ambiente social e transformam-se em sistemas 

orgânicos, passando por um processo de institucionalização através do qual “os valores substituem os fatores 

técnicos na determinação das tarefas organizativas” (Carvalho, Vieira, & Lopes, 1999; João & Machado, 
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2011). Em um segundo momento, surgiu o novo institucionalismo, nos trabalhos de Meyer e Rowan (1991), 

DiMaggio e Powell (1991) e Scott e Meyer (1991). Porém, de acordo com Selznick, não há uma divisão clara 

entre o novo e o velho, tendo em vista que a contribuição é única, isto é, uma complementa a outra.  

Burns e Scapens (2000) definem os três enfoques da Teoria Institucional: Velha Economia 

Institucional (Old Institutional Economics – OIE), Nova Economia Institucional (New Institutional Economics 

– NIE) e Nova Sociologia Institucional (New Institutional Sociology – NIS). As denominações, velha ou nova, 

estão ligadas ao desenvolvimento dessas teorias nas ciências econômicas e na Sociologia, não fazendo 

menção temporal. Ao contrário do que o nome sugere, a abordagem mais recente é precisamente a Velha 

Economia Institucional. Esse institucionalismo também é chamado Original Institutional Economics 

(Economia Institucional Original), para evitar uma impressão de temporalidade (Dequech, 2005; Major & 

Vieira, 2009; Johansson & Siverbo, 2009). 

A NIE tem como pressupostos mais básicos: agentes e organizações determinados por racionalidade 

econômica, otimização, movimentos para situações de equilibrio ocorrendo imediata e automaticamente, 

não comtemplação da complexidade das motivações dos seres humanos e organizações como agentes e 

sistemas sociais. Há uma complexidade maior da NIE com o desenvolvimento dos modelos econômicos 

inserindo ou diminuindo pressupostos e incluindo variáveis em que, de alguma forma, o ambiente 

institucional é considerado. É reconhecido que as organizações podem ser caracterizadas por objetivos 

diversos e nem sempre consistentes com os usualmente assumidos. É nessa vertente que a Teoria da 

Agência é vista como parte do Institucionalismo, pois a compreensão desses aspectos desse ambiente, ou 

seja, das relações de agência estabelecidas nas organizações, é essencial para a determinação de sistemas 

ótimos (Major & Vieira, 2009).  

A OIE surgiu em oposição e como uma resposta à Economia Neoclássica. De forma geral, a OIE 

contesta pressupostos de racionalidade individual e individualismo metodológico na análise de 

desenvolvimento e mudança dos sistemas sociais. De forma contrária, nesta vertente, atribui-se que os 

agentes econômicos atuam num ambiente social no qual as normas e valores partilhados moldam os 

comportamentos do indivíduo. A ideia de que os sistemas se movem de forma automática para situação de 

equilíbrio é um desafio a outros dos traços centrais da economia neoclássica. (Major & Vieira,2009). Vale 

ressaltar que NIS e OIE oferecem uma ampla gama de aplicabilidade para a compreensão da prática da 

contabilidade nas organizações e compartilham várias características em comum. Por exemplo, combinam 

uma ampla variedade de visão de ciência cognitiva, estudos culturais, psicologia e antropologia; ambas 
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chamam a atenção para vários níveis de análises que vão desde a organização do indivíduo à sociedade 

(Scott, 2001). A presente investigação tem uma perspectiva macro-organizacional da gestão da EBSERH nos 

HUFs, onde as questões políticas e sociais são muito importantes. Desse modo, a NIS é o suporte teórico 

adequado. Nessa vertente, as organizações são sistemas abertos, ou seja, as estruturas organizacionais são 

resultado de pressões exercidas pelo ambiente institucional em que operam.  

 

3.1.2 Nova Sociologia Institucional  

 

A NIS caracteriza-se por contrapor as perspectivas baseadas no pressuposto da racionalidade dos 

atores organizacionais e na procura de modelos econômicos que otimizam o binômio custo/eficiência (Major 

& Vieira, 2009). Nessa corrente, nem sempre o comportamento dos atores organizacionais se deve a 

questões de ordem econômica. As organizações são sistemas abertos, isto é, as estruturas organizacionais 

são resultado de pressões exercidas pelo meio institucionalizado em que operam (Meyer e Rowan, 1991). 

 De acordo com Scapens (2006), a NIS procura explicar por que as organizações em ambientes 

organizacionais específicos parecem ser semelhantes. Para essa perspectiva, as instituições são constituídas 

de estruturas cognitivas, normativas e reguladoras, que conferem estabilidade e significado ao 

comportamento social (Scott, 2001) e, se adotadas, tornam uma organização socialmente legítima. Está 

direcionada para os comportamentos decorrentes do contexto institucional em que atua.  

Scapens (2006) enfatiza que as mudanças na contabilidade gerencial das organizações têm de ser 

vistas como um processo dependente e evolutivo no qual maneiras de pensar (instituições), circuitos de 

poder e confiança em contadores existentes podem ter um impacto sobre a maneira pela qual os atores 

dentro da organização respondem a pressões externas institucionais e econômicas. Esse autor atesta que é 

importante não considerar a estabilidade e a mudança como mutuamente excludentes. Ainda que haja 

estabilidade, a mudança poderá ser necessária, pois uma independe da outra: a mudança é um processo 

contínuo que pode ser bem ou malsucedido. Um ponto de partida para a maioria dos estudos na perspectiva 

NIS é a premissa de que as estruturas e procedimentos intraorganizacional, incluindo a contabilidade, são 

em grande parte moldados por fatores externos, ao invés de objetivar a minimização de custos (eficiência). 

Assim, as organizações que operam em contextos ambientais semelhantes terão exigências comparáveis no 

sentido do que geralmente é considerado como comportamento adequado (regras), incluindo a sua escolha 
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e dimensionamento de estruturas e procedimentos internos (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 

1977; Meyer, Scott & Rowan, 1985). Para essa teoria, as estruturas organizacionais (no caso deste estudo, 

os HUFs) são resultado não somente das pressões econômicas, mas também do meio institucional 

(DiMaggio & Powell, 1991; Meyer & Rowan,1991). Powel (1991) e DiMaggio (1988) contestam a ideia de 

que as organizações são entidades passivas que não têm possibilidade de escolha quando pressionadas 

pelos ambientes institucionais em que desenvolvem a sua atividade. 

O sucesso de uma organização perante o seu meio depende do uso de práticas aceitas como 

legítimas (Meyer & Rowan, 1991). Tal legitimidade numa organização depende da adoção de posições, 

políticas, programas e procedimentos que incorporem mitos. Se esta estrutura não obtém legitimidade pela 

adoção desses mitos, fica mais suscetível a perturbação e instabilidades. Esta legitimidade, associada ao 

reconhecimento da influência das instituições, dá valor aos aspectos simbólicos das organizações e ao seu 

meio (Covaleski, Dirsmith, & Samuel,1996). A Teoria Institucional, especialmente na vertente da NIS, tem 

sido utilizada em diversas áreas, e, como não poderia deixar de ser, também é utilizada no setor hospitalar 

e setor público (Covaleski, Dirsmith, & Michelman, 1993). 

 

3.1.3 Isomorfismo 

 

Um princípio central do NIS é que as organizações que compartilham o mesmo ambiente vão 

empregar práticas semelhantes e, assim, tornar-se isomórficas umas com as outras. A adoção de práticas 

similares é explicada pela conformidade das organizações às pressões institucionais movidas pela busca da 

legitimidade (DiMaggio & Powell, 1983). O isomorfismo é o processo através do qual as organizações adotam 

estruturas e sistemas similares, tornando as suas práticas idênticas entre si, num dado setor organizacional, 

assemelhando-se a outras no mesmo ambiente (DiMaggio & Powell, 1991). O isomorfismo pode ser 

classificado em coercivo, mimético ou normativo. O coercivo ocorre quando há pressões formais ou informais 

impostas por autoridade ou poder coercivo. O mimético, quando há pressões para imitações das melhores 

práticas bem-sucedidas e aceitas socialmente como legítimas. Por fim, o normativo quando ocorrem 

pressões para a adoção de práticas idênticas de organizações profissionais.  

Conforme preceitua Powell (1991), a capacidade de reação a pressões isomórficas depende de 

diversos fatores: o reconhecimento ou não da autoridade e do poder das entidades que são fonte de pressão; 

a existência de mecanismos de controle efetivo pelas entidades que pressionam e o tipo de reação (aceitação 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890838905000673#bib21
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ou resistência) às fontes de pressão. Muitas organizações reproduzem, naturalmente, práticas 

organizacionais idênticas quando o contexto organizacional inclui valores, normas e comportamentos 

institucionalizados.  

Quando há um descompasso entre os objetivos iniciais e os resultados conseguidos, é possível 

evidenciar loose coupling. Decoupling refere-se à existência de uma separação entre procedimentos de 

natureza formal e as respectivas práticas (Meyer & Rowan, 1991). Para alguns autores (Major & Vieira, 

2009), decoupling e loose coupling são fenômenos similares em termos de existência de diferenças entre 

elementos institucionais. Os mesmos autores vêm ressaltando apenas a existência de uma diferença entre 

sistemas e procedimentos de natureza formal e os de natureza informal, sem necessidade de explicar a 

interdependência entre os elementos institucionais desses sistemas. De acordo com Orton e Weick (1990), 

as principais causas de loose coupling são a divisão do meio interno e externo. É característico dos sistemas 

organizacionais abertos, mas é particularmente vincado em burocracias profissionais, em que a autoridade 

hierárquica esbarra na autonomia das profissões.  

 

3.1.4 Institucionalização x Desinstitucionalização 

 

Seo e Creed (2002) apresentaram um modelo fundamentado na perspectiva dialética de Benson 

(1977). Esse autor afirma que a visão dialética é relacionada, essencialmente, com o conceito de processo 

e explica que os processos sociais são desconsiderados pelas teorias convencionais. Os quatro princípios 

básicos são: construção social, totalidade, contradições e práxis. A construção social centra-se no fato de 

que relações ordenadas e previsíveis são produzidas e reproduzidas por meio de interações humanas 

dirigidas por interesses pessoais e de poder, possibilitando que os padrões sociais sejam gradualmente 

construídos (Seo & Creed, 2002). A totalidade compreende os fenômenos sociais que devem ser estudados 

de forma relacionada às suas múltiplas interconexões (Benson, 1977). Contradição refere-se às diferentes 

rupturas e inconsistências entre arranjos sociais estabelecidos (Seo & Creed, 2002) e Práxis é como a livre 

e criativa reconstrução de arranjos sociais, fundamentada nos limites e nas potencialidades atuais das formas 

sociais, sendo as pessoas possíveis agentes ativos da construção de suas próprias relações sociais (Benson, 

1977). As quatro fontes de contradições são: a ineficiência técnica, não adaptabilidade em razão da 
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ineficiência técnica, incompatibilidade institucional e desalinhamento de interesses nos arranjos 

institucionais (Seo & Creed, 2002). 

Posteriormente Dillard, Rigsby e Goodman (2004) propuseram um modelo que permite a 

consideração dos aspectos sociais, políticos e econômicos que compõem o contexto dentro do qual uma 

organização funciona. Para sua elaboração foram utilizadas as noções de instituições capitalistas de Weber, 

com a dinâmica da Teoria da Estruturação, na tentativa de entender melhor os processos associados com a 

mudança institucional nas organizações. O quadro representa a mudança dinâmica contínua e a influência 

significativa de fatores históricos, sociais e políticos na institucionalização, transposição e 

desinstitucionalização de práticas. 

O modelo reconhece explicitamente a natureza política da mudança institucional e fornece uma base 

para uma compreensão mais completa das dinâmicas envolvidas na mudança. É proposta uma articulação 

das dinâmicas institucionais, indicando como critérios e práticas estão ligados ao longo de três níveis de 

sistemas sociais: nível político e econômico, nível de campo organizacional e nível organizacional. O nível 

superior representa o nível político e econômico, que abrange os sistemas políticos, econômicos e sociais, 

no âmbito do qual as normas e valores são estabelecidos e divulgados aos membros dessa sociedade. O 

segundo nível é composto de campos organizacionais, incluindo configurações socioeconômicas, tais como 

grupos industriais, institutos profissionais, coletivos, geográficos e assim por diante. O terceiro nível é 

composto por organizações individuais. Do nível político e econômico emanam critérios que avaliam a 

legitimidade das ações no nível do setor organizacional (Dillard et al., 2004). 

Consequentemente, as práticas legítimas neste nível direcionam as ações no nível organizacional. 

Nesse nível, existem organizações inovadoras, dentro da legitimidade concedida pelo setor organizacional, e 

organizações que tardiamente adotam as práticas e os critérios do setor organizacional, acabando por imitar 

as organizações inovadoras. As organizações com capacidade para seguir algumas práticas não instituídas 

pelo nível político e econômico e pelo nível do setor organizacional podem provocar mudanças nas práticas 

do setor organizacional. Essas organizações podem até alterar critérios nesse setor que, por sua vez, poderão 

originar mudanças nos critérios do nível político e econômico, podendo provocar redistribuição do poder. 

Como resultado, as mudanças nas práticas contábeis e a influência dessas práticas sobre a mudança 

institucional e organizacional podem ser mais claramente compreendidas. Esse modelo teórico está 

representado na Figura 1.  
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Figura 1. Dinâmicas Institucionais  

 

 

Fonte: Dillard et al.  (2004, p.512). 

 

De acordo com Oliver (1992), a desinstitucionalização refere-se ao declínio ou descontinuidade de 

uma prática organizacional institucionalizada. Para ela, muitos autores da Teoria Institucional começaram a 

dar maior importância aos processos de institucionalização e menor importância aos de 

desinstitucionalização para explicar os comportamentos e as mudanças organizacionais. Os comportamentos 

organizacionais sob determinadas condições institucionalizadoras são predispostos à dissipação, à 

reavaliação, à rejeição, à substituição, ou seja, a desinstitucionalização. Nesse sentido, a utilidade e a 

legitimidade das práticas organizacionais institucionalizadas podem sofrer ameaças se forem postas em 

causa (Oliver, 1992). 

A desinstitucionalização pode resultar de mudanças na estrutura e nos padrões de convivência tanto 

dentro das organizações como no nível do setor organizacional. Assim, em termos de pressões para a 

desinstitucionalização nos domínios político, funcional e social, essa autora distinguiu alguns fatores internos 

e externos como potenciais causadores da descontinuidade de uma prática organizacional. Os fatores 

internos incluem as mudanças na distribuição do poder (e.g., problemas de desempenho e aumento de 
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críticas e de conflitos de interesses), as mudanças na necessidade funcional (e.g., declínio da utilidade 

instrumental) e as mudanças no consenso social (e.g., mudança de liderança, mudança organizacional). Já 

os fatores externos compreendem as pressões para a competitividade (e.g., mudanças na envolvente 

concorrencial, necessidade de adotar práticas mais inovadoras e mais eficientes), as pressões sociais (para 

mudanças na regulamentação governamental, por exemplo) e mudanças na relação das organizações com 

agentes externos (e.g., necessidade de reduzir a dependência de um agente institucional influente).  

Consciente das pressões políticas, funcionais e sociais, Oliver (1992) acrescentou a entropia e a 

inércia como pressões moderadoras. Enquanto a entropia organizacional tende a acelerar o ritmo em que a 

desinstitucionalização ocorre, a inércia organizacional tende a impedir ou a amenizar esse processo. Essa 

autora, a propósito dos fatores de desinstitucionalização, salientou que a resistência à mudança associada 

à inércia pode ser explicada pela influência das rotinas e da história das práticas organizacionais. As 

diferentes pressões desinstitucionalizadoras, no seu conjunto, determinam a probabilidade de dissipação ou 

rejeição de uma prática organizacional institucionalizada. A dissipação refere-se a uma deterioração (atrofia) 

gradual da utilização dessa prática, enquanto a rejeição traduz uma descontinuidade mais direta. As pressões 

sociais externas para mudar a regulamentação governamental assumem um papel preponderante, dado o 

poder coercivo da legislação que, conjuntamente, pode interagir com outros fatores externos que vão 

influenciar a desinstitucionalização. 

 

3.1.5 Limitações apontadas  

 

Apesar da utilidade da NIS e OIE para explicar o processo de mudança da gestão contábil e sua 

crescente popularidade entre os pesquisadores de contabilidade de gestão, essas teorias têm sofrido muitas 

críticas. A principal crítica sobre OIE é que essa teoria tem dado pouca atenção a fatores interorganizacionais 

que podem moldar as práticas da contabilidade de gestão. Em contraste, a NIS tem sido criticada, porque 

foi dada atenção insuficiente ao micronível das instituições no processo de mudança organizacional (de 

Araújo Wanderley, Miranda, de Meira, & Cullen, 2011). A NIS está essencialmente preocupada com o estudo 

das pressões do meio institucional envolvente das organizações, desvalorizando a dinâmica 

intraorganizacional. O conflito de interesses entre os agentes e o poder não têm sido elementos centrais da 

NIS, dada a sua ênfase ao nível micro (Scott, 2001). As questões de eficiência são desvalorizadas quando 

se explicam as pressões do meio, fatores institucionais relacionados à legitimidade, tendência para privilegiar 
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os estudos que procuram explicar processos de mudança e isomorfismo em resultado de pressões do meio 

ambiente (mudança convergente) em detrimento de mudança divergente (desinstitucionalização). 

Kaperskaia (2008) evidenciou que a NIS desconsidera a dinâmica intraorganizacional, não sendo adequada 

para o estudo de dinâmicas internas de mudança. Dillard et al. (2004) ressaltam que uma limitação da 

investigação baseada na Teoria Institucional diz respeito ao papel desempenhado pelo poder, aos interesses 

especiais e à natureza política das organizações. 

 Em função das críticas comentadas, os teóricos propõem algumas interpretações diferentes para 

superar as limitações apontadas. O Institutional Work é um dos recentes desenvolvimentos à NIS e tem sua 

origem em um estudo elaborado por Lawrence e Suddaby em 2006. Nele, esses autores efetuaram um 

levantamento de pesquisas já realizadas para dar uma nova direção à pesquisa institucional. Destacam, por 

exemplo, nos trabalhos de DiMaggio (1988) e Oliver (1992), a influência dos atores individuais e coletivos 

sobre as instituições, o que redirecionou os estudos institucionais (Lawrence & Suddaby, 2006).  

Desses primeiros trabalhos, surge uma vertente na Teoria Institucional que explora teórica e 

empiricamente as formas pelas quais os atores são capazes de criar e manter e descontinuar as instituições 

(Lawrence & Suddaby, 2006).  Nesse mesmo trabalho, esses estudiosos definiram Institutional Work como 

“a ação proposital de indivíduos e organizações destinadas à criação, manutenção e descontinuação das 

instituições” (Lawrence & Suddaby, 2006, p. 215). Dessa forma, quando estudos sob a perspectiva 

institucional alegam estar tratando de mudança, descontinuação ou manutenção de instituições, não significa 

ser uma mudança na macroestrutura econômica, mas de elementos que compõem essa estrutura, inserindo-

se em uma análise micro-orientada, uma vez que enfatiza o institucionalismo nas organizações. Instituições 

e trabalho têm sido temas centrais em estudos organizacionais, embora com caminhos diferentes (Lawrence, 

Leca, & Zilber, 2013). O conceito de instituição é central para os exames teórico e empírico de fenômenos 

organizacionais em pesquisas que adotam uma perspectiva institucionalista. Tais pesquisas partem da ideia 

de que existem elementos duradouros na vida social instituições que têm um efeito profundo nos 

pensamentos, sentimentos e comportamentos de atores individuais e coletivos. Assim, a literatura está 

repleta de definições desse termo. Para Lawrence et al. (2011, p.53), Instituições são “elementos mais ou 

menos duráveis da vida social que afetam o comportamento e as crenças individuais e coletivas dos atores, 

fornecendo padrões de ação, cognição e emoção”. Um outro ponto importante, de acordo com algumas 

pesquisas, é a difusão, considerada como uma dinâmica central na institucionalização de uma estrutura ou 

prática (Greenwood et al., 2008; Tolbert & Zucker, 1999; Zucker, 1987). Entretanto, o trabalho prático e 
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criativo dos atores, necessário para fazer a difusão ocorrer, não era revelado nessas discussões. Sabe-se 

que as organizações raramente assumem as estruturas e práticas de outras organizações por atacado, sem 

conflito e sem esforço. Na verdade, a difusão da inovação, através de um campo, envolve substancial trabalho 

institucional por parte dos atores organizacionais que devem persuadir os outros, em suas organizações, 

sobre os benefícios da inovação, a necessidade de compreendê-la e como ela pode ser aplicada às suas 

próprias situações. Além disso, é possível modificá-la para obter legitimidade interna e forjar conexões para 

a nova estrutura ou prática. 

Em artigo posterior, Lawrence et al. (2011) argumentam que a pesquisa Institutional Work pode não 

só contribuir para trazer o indivíduo de volta à Teoria Institucional e auxiliá-lo a reexaminar a relação entre a 

agência e instituições, como também pode fornecer uma ponte entre visões críticas e institucionais da 

organização. Nesse mesmo artigo, os autores trazem uma segunda definição de Institutional Work como 

“práticas dos atores individuais e coletivos visando à criação, manutenção e descontinuação das 

instituições”. Nesse sentido, percebe-se que o foco recai principalmente na ação e não na intencionalidade.  

Lawrence et al. (2013), em edição especial, avançam a discussão da Institutional Work com base 

em artigos que apresentam vários enfoques da Teoria Institucional. O primeiro enfoque é o exame das 

múltiplas vertentes dessa teoria com diferentes objetivos ou efeitos na estrutura de uma mesma pesquisa, o 

que provoca importantes insights a respeito das relações entre essas diferentes perspectivas.  O segundo 

enfoque é explorar a importância da materialidade no Institutional Work.  O terceiro visa efetuar uma ligação 

entre o Institutional Work e as novas teorias. A origem é da perspectiva neo-institucional em estudos das 

organizações, mas seu foco nos esforços direcionados por objetivos dos atores em seu trabalho para afetar 

as instituições abre a relevância de uma vasta gama de potenciais combinações teóricas. Um outro enfoque 

é a dimensão reflexiva do trabalho institucional que também aponta para a responsabilidade e moralidade 

dos atores quando se envolvem em trabalho insttucional, como é o caso do Holocausto, por exemplo. 

Lawrence e Suddaby (2006) identificaram algumas formas de Institutional Work e apresentaram 

uma lista, não exaustiva, dividida em três categorias: (1) criação de instituições; (2) manutenção de 

instituições e (3) descontinuação das instituições, com base em revisão da literatura produzida no decorrer 

de 15 anos e divulgada em três grandes revistas, adiante apresentada.   

 A primeira categoria a ser comentada é a criação de instituições contemplando nove formas de 

trabalho Institucional. Essas formas foram divididas em conjuntos de práticas. O primeiro conjunto inclui: a 

“advocacia”, a “definição” e a “aquisição”, que reproduz o trabalho político no qual os atores reconstroem 
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regras, direitos de propriedade e fronteiras que definem o acesso a recursos materiais (Lawrence & Suddaby, 

2006). O segundo conjunto inclui: “construção de identidades”, “mudança de associações normativas” e 

“construção de redes normativas”, que ressaltam as ações nas quais os sistemas de crenças dos atores são 

reconfigurados. O último conjunto inclui: “imitação”, “teorização” e “educação”, que compreendem as ações 

criadas para alterar categorias abstratas em que os limites dos sistemas de significado são modificados, 

explicados no Quadro 7.  

 

Quadro 7. Formas de Criação do Institutional Work  

Forma Definição 

Advocacia Mobilização de suporte político e regulatório 

Definição Construção de fronteiras, hierarquias e sistemas de regras que conferem status  
ou identidade a uma nova instituição  

Aquisição Criação de Regras estruturais que conferem direitos de propriedade 

Construção de 
 Identidades 

Criação do Relacionamento entre os atores e o campo no qual eles estão operando  

Mudança de  
associações normativas 

Busca por recriar as conexões entre um conjunto de práticas e os seus fundamentos  
culturais e morais 

Construções de  
Redes Normativas  

Estabelecimento de conexões Inter-organizacionais por meio de práticas sancionadas normativamente 
e que formam um grupo de pares relevantes no que diz respeito à observância, acompanhamento e 
avaliação dessas práticas  

Imitação Associação entre a nova prática com conjuntos existentes de práticas  
Taken-for-granted facilitando a sua adoção 

Teorização Desenvolvimento e especificação de categorias abstratas para o estabelecimento  
de cadeias de causa e efeito 

Educação Atores com conhecimento e habilidades para dar suporte à nova Instituição 

Fonte: Lawrence e Suddaby (2006). 

 A segunda categoria a ser comentada é a descontinuação de instituições com três formas de trabalho 

insituticional que inclui: a “desconexão dos fundamentos morais”, a “desconexão de sanções” e “esquivança 

da monitoração.” Essa categoria que desestrutura as instituições envolve romper ou destruir os mecanismos 

que levam os membros a respeitar as instituições (Lawrence & Suddaby, 2006), explicados no quadro 8.  

 

Quadro 8. Formas de Descontinuação do Institutional Work  

Forma Definição 

Desconexão  
de sanções 

Ação dos atores que procura desconectar recompensas e sanções associadas à  
Instituição 

Esquivança da  
monitoração  

Ação dos atores para fugir do controle e das sanções institucionais 

Desconexão dos  
fundamentos morais  

Diluição da relação entre instituição e seus fundamentos morais como apropriado  
dentro de um contexto cultural especifico 

Fonte: Lawrence e Suddaby (2006). 
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 A última categoria comentada é a manutenção institucional (Lawrence & Suddaby, 2006), em que 

se identificam 6 formas de trabalho institucional que inclui: “facilitação/habilitação do trabalho”, 

“policiamento”, “dissuasão”, “valorização e demonização”, “mitologização”, “incorporação e rotinização”.  

 

Quadro 9. Formas de Manutenção do Institutional Work 

Forma Definição 

Facilitação/Habilitação de Trabalho  Criação de Regras que facilitam, completam e suportam as instituições 

Policiamento Fiscalização e monitoramento das ações dos atores no campo organizacional  

Determinação/Dissuasão   Criação de barreiras coercitiva para mudança institucional 

Valorização e  
Demonização  

Criação de exemplos positivos e negativos que ilustram os fundamentos  
normativos de uma instituição 

Mitologização  Preservar a sustentação normativa de uma instituição por meio da criação e da 
 sustentação dos mitos sobre a sua história 

Rotinização Infusão dos fundamentos normativos de uma instituição nas rotinas e práticas organizacionais e 
cotidianas dos atores 

Fonte: Lawrence e Suddaby (2006). 

  

 No presente estudo, será dada ênfase à manutenção do Institutional Work, pois, no processo de 

mudança da gestão dos HUFs, os servidores RJU foram os atores sociais que participaram ativamente do 

processo, mesmo antes da adesão desses hospitais à gestão da EBSERH. Essa instituição Servidores RJU 

trabalhavam nos HUFs e vislumbraram com essa mudança uma possibilidade de destituição do status quo 

e do poder, em decorrência da possível perda da autonomia universitária e da privatização dos hospitais 

universitários. A manutenção do Institutional Work foi possivel com a contribuição de outros atores sociais 

tais como: os sindicatos, as associações, o Judiciário, os usuários dos HUFs, dentre outros, conforme 

comentado adiante. Não houve, no entanto, possibilidade de bloquear o processo de mudança, apenas se 

conseguiu atrasar a implementação em função da dependência de recursos dos HUFs.  

 O “apoio, manutenção e recriação de instituições” são relativamente pouco estudados em 

comparação com a criação e transformação de instituições existentes (Lawrence & Suddaby, 2006, p.230). 

De maneira geral, poucas instituições têm mecanismos de recriação tão poderosos que nenhuma 

manutenção contínua seja necessária” (Lawrence & Suddaby, 2006, p.229), exigindo um robusto trabalho 

institucional para preservá-los (Dacin, Munir & Tracey, 2010; Townley, 1997; Zilber, 2002). De acordo com 

Dacin et al. (2010, p.1395), a manutenção institucional é “sustentada pelas desigualdades de poder e 

depende da capacidade dos atores de elite de exercer autoridade e eliminar as ordens simbólicas rivais”.  
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 Em 2001, Scott (2001) já manifestava preocupação com a prevalência nas pesquisas da questão 

de como as instituições são criadas e o pouco interesse em se estudar como estas são mantidas nos campos 

organizacionais. Lawrence e Suddaby (2006) corroboram Scott (2001) e chamam atenção para que os 

estudiosos demandem esforços nas formas pelas quais as instituições se reproduzem. De fato, isso pode 

ser mais relevante para a pesquisa institucional, em muitos aspectos, do que a questão de como instituições 

são criadas. O verdadeiro segredo das instituições é como as estruturas sociais podem se tornar 

autorreprodutoras e persistirem além do tempo de vida de seus criadores. Lawrence e Suddaby (2006) 

destacam ainda a relação entre manutenção institucional e mudança. Concluem que a manutenção das 

instituições deve ser diferenciada da estabilidade simples ou da ausência de mudança. Assim, o trabalho 

institucional que mantém as instituições envolve um esforço considerável e geralmente ocorre como 

consequência de mudanças na organização ou em seu ambiente. Com o propósito de manter as instituições, 

os atores devem lidar com a entrada de novos membros na organização ou no campo, a evolução do campo 

em direções novas e inesperadas e mudanças em fatores institucionais pan, como tecnologia e demografia. 

Para entender como as instituições se mantêm, deve-se concentrar em entender como os atores são capazes 

de realizar processos de persistência e estabilidade no contexto de transtornos e mudanças.  

 Em sua pesquisa, Coule e Patmore (2013) buscaram entender como em contextos altamente 

institucionalizados, algumas organizações sem fins lucrativos parecem ser incentivadoras da inovação, 

enquanto outras reproduzem ordens e práticas sociais já existentes. Foi estudado o Institutional Work de 

nível micro realizado por atores em duas organizações sem fins lucrativos; um direcionado para a 

manutenção e o outro para a transformação.  Os autores identificaram seis tipos de Institutional Work 

dedicado à manutenção de instituições. Os três primeiros “habilitação”, “policiamento” e “dissuasão” 

principalmente a manutenção das instituições através da garantia de aderência aos sistemas de regras. Os 

três últimos, “valorizar/demonizar”, “mitologizar” e “incorporar e rotinizar”, que se concentram em esforços 

para manter instituições na reprodução de normas e sistemas de crenças existentes. 

 Currie, Lockett, Martin e Waring (2012) analisaram 11 casos nos sites do Serviço Nacional de Saúde 

da Inglaterra, nos quais novas funções médicas ou de enfermagem foram introduzidas, ameaçando o poder 

e o status de médicos especialistas. Para superar essa ameaça, foram delegadas tarefas rotineiras a outros 

atores de forma a manter os arranjos existentes de recursos e controle sobre a prestação de serviços, de 

modo a melhorar o status dos profissionais de elite.  O estudo conclui que os atores mais próximos, mas 

relativamente poderosos, dentro de sua própria profissão se envolvem em Institutional Work em torno da 



70 
 

“incorporação e rotinização” (Lawrence & Suddaby, 2006), em busca da manutenção institucional. O 

Institutional Work de “teorização” pelas elites profissionais é particularmente interessante, especificamente 

o foco do trabalho institucional sobre o conceito de risco. 

 Como tal, a teorização focada no “risco” representa uma forma particularmente eficaz de trabalho 

institucional, uma vez que é provável que desfrute de maior legitimidade entre um amplo grupo de atores, 

pois profissionais de elite buscam (re) criar ou (re) gerar estruturas institucionais e arranjos existentes 

(Colyvas & Powell, 2006). Os autores demonstram como diferentes tipos de Institutional Work interagem e 

como diferentes tipos de Institutional Work cruzam categorias de criação ou manutenção de instituições 

conforme relatado acima. Expõem como a posição ou o status social de um ator, tanto intraprofissional como 

interprofissional, no campo institucional enquadra-se no Institutional Work em que se engaja e que o trabalho 

institucional de “teorizar” para as elites profissionais parece especialmente significativo, especificamente o 

foco do Institutional Work para recorrer ao conceito de “risco” associado a qualquer mudança na prestação 

de serviços, que mantém o modelo de profissionalismo médico. 

 Micelotta e Washington (2013) investigaram um caso de manutenção institucional no contexto das 

profissões italianas e demonstraram como o conjunto de ações iniciadas pelas profissões como agentes 

institucionais (Scott, 2008) mantêm seu poder profissional e reestabelecem o direito de se autorregular. Em 

2005, o Governo italiano, sob pressão para flexibilizar os serviços profissionais, iniciou um processo de 

reforma destinada a criar um ambiente de mercado mais competitivo e garantir um acesso mais justo aos 

serviços profissionais. Os principais atores estudados foram as profissões italianas regulamentadas, mais 

especificamente a profissão jurídica e seu representante oficial a NFC. Foi utilizado um estudo de caso 

longitudinal aprofundado que explica como os representantes altamente influentes das profissões 

regulamentadas a NFC e a CUP - conseguiram recuperar o privilégio de se autorregular e comprovar o status 

especial da profissão jurídica. Os autores propuseram uma nova conceituação de manutenção institucional 

“um processo ativo de reparar e identificar uma nova forma de manutenção do Institutional Work, 

especificamente o trabalho de reparação, que permita a inversão das estruturas institucionais e o 

restabelecimento do status quo. Foram ampliadas as conceituações existentes de manutenção como 

preservação e reforço de arranjos institucionais existentes (Lawrence & Suddaby, 2006; Quinn, Trank, & 

Washington, 2009; Zilber, 2009). Em particular, sugere-se que o trabalho de reparo: (1) se manifesta por 

uma interrupção nos arranjos institucionais existentes que é crítico e altera os arranjos institucionais no 

núcleo; (2) é possibilitado pela posição social dos representantes, que precisam ter a oportunidade e a 
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disposição de responder de forma criativa  à ruptura; (3) depende da criticidade do rompimento, portanto, 

insistindo para que os representantes rejeitem a adaptação como uma solução e, ao invés disso, trabalhem 

ativamente para reestabelecer o status quo. 

 Micelotta e Washington (2013) destacam que a resistência pode ser uma condição necessária, mas 

não suficiente, para que arranjos institucionais sejam restaurados com sucesso. Neste sentido, o conceito 

de manutenção implica que os atores resistiram quando ameaçados, mas usarão diferentes tipos de 

estratégias para restabelecer o status quo quando tais acordos forem interrompidos. 

 

 

3.2 Teoria da Dependência de Recursos  

 

Aldrich e Pfeffer (1976) apresentaram uma perspectiva alternativa à Teoria Institucional, que 

chamaram de Dependência de Recursos. O fundamento básico dessa perspectiva é que as decisões são 

tomadas dentro do contexto político interno das organizações e se relacionam com as condições do ambiente 

enfrentadas por elas. Nela, o gerenciamento das relações externas é a chave para a sobrevivência 

organizacional e é fortemente influenciada pelas forças externas (Aldrich & Pfeffer, 1976; Pfeffer & Salancik, 

1978). As relações interorganizacionais são mediadas mais por negociação e estratégias políticas entre 

atores sociais do que pelas forças impessoais do mercado (Pfeffer & Salancik, 2003). 

Em 2009, Davis e Cobb (2010) efetuaram um levantamento da produção acadêmica sobre a teoria 

e analisaram que, após um período sem grandes contribuições, há evidências de que o interesse pela teoria 

da dependência de recursos está aumentando. A situação atual da agenda global é muito semelhante ao 

período em que Jeff Pfeffer apresentou a teoria crise econômica, insatisfação com a liderança política, 

aumento do ativismo social. Assuntos que tornam questões de poder e dependência mais relevantes, o que 

acaba por não ser surpreendente.  

Nessa Teoria, uma das questões centrais é a de que o ambiente organizacional é fonte de recursos. 

Dessa forma, há ênfase da importância do ambiente para compreensão das organizações; assume-se a 

interdependência e a necessidade de se atentar para o relacionamento entre elas e grupos externos 

relevantes para conseguir os recursos necessários para sobrevivência (Pfeffer & Salancik, 2003). A 

organização e sua existência estão constantemente sendo questionadas. A sobrevivência da organização 

depende de recursos, e o objetivo deve estar na obtenção de recursos necessários à sobrevivência desta. A 
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organização eficaz é aquela que consegue satisfazer as demandas de grupos e organizações que possuem 

os recursos necessários para a sobrevivência. A organização é uma coalizão de grupos de interesses, cada 

um com suas próprias preferências e objetivos, que tentam algo da coletividade mediante interações e trocas 

(Pfeffer & Salancik, 2003).   

 A ênfase no poder é de fundamental importância para entender as ações internas e externas das 

organizações. Uma característica da teoria da dependência de recursos que a distingue de outras 

abordagens, como a economia de custos de transação, é um planejado ajuste do conjunto explicitos das 

estratégias organizacionais (Davis & Cobb, 2010). 

 Outra questão central são as relações de poder quando se trata da interpendência entre as 

organizações. Dessa forma, a interdependência varia de acordo com a disponibilidade de recursos relativos 

às demandadas por eles. Se houver uma grande quantidade de recursos relativos à demanda, a 

interdependência entre os atores que necessitam dos mesmos recursos é reduzida. De forma geral, as 

organizações terão tendência de ser influenciadas por aqueles que controlam os recursos de que necessitam 

(Pfeffer & Salancik, 2003). Os autores explicam que normalmente as interdependências são assimétricas, 

pois algumas organizações possuem mais poder do que outras para controlar recursos, responder a 

demandas externas e assim mudar a situação de interdependência (Pfeffer & Salancik, 2003). 

 Casciaro e Piskorski (2005), em sua pesquisa sobre a atividade de fusões e aquisições, 

demonstraram que o desequilíbrio de poder e a dependência mútua têm efeitos opostos sobre a propensão 

das firmas se envolverem em fusões e aquisições. Esses autores reanalisaram o modelo revisado de 

dependência de recursos de Pfeffer e Salancik (2003) e, a partir daí, abordam sobre como e por que a 

organização participaria de operações de absorção de restrições com a organização dependente e, assim, 

cederia o seu poder e as condições de troca vantajosas que produz. A absorção de restrições é uma das 

formas que as organizações utilizam para ultrapassar a dependência de recursos vitais. Cabe ressaltar que 

existem outras operações interorganizacionais com vistas à reestruturação de dependência ou outras 

operações que visem apenas o uso do poder concedido pela estrutura de dependência. Casciaro e Piskorski 

(2005) classificam a ação interorganizacional em operações destinadas à reestruturação de forma unilateral 

e bilateral de dependências e em outras operações que visem apenas o uso do poder, mantendo inalteradas 

as estruturas de dependência. 

A última questão central destacada pelos autores são as estratégias organizacionais para reduzir a 

dependência. Para Pfeffer e Salancik (2003), o papel simbólico da gerência é crítico, representando controle 
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e estabilidade para o sistema social e, mesmo que a substituição do gestor seja difícil devido ao seu poder 

e habilidade de controlar a interpretação dos resultados, a mudança é claramente menor do que se a 

organização for remodelada para se adaptar ao ambiente. Se o gestor não tem muito efeito sobre os 

resultados, a sua substituição não vai mudar muito a situação atual.  

A adaptação às demandas externas é outra estratégia da organização para diminuir a dependência 

em relação ao seu contexto. Quanto maior a dependência em relação a um ator social, mais a organização 

deve satisfazer suas demandas. Pfeffer e Salancik (2003) defendem que os gestores podem agir para alterar 

o ambiente não somente respondendo às demandas, mas também evitando a influência. Essa teoria 

conceitua a interação entre uma determinada organização e seu contexto social (outras organizações). O 

contexto não se restringe a forças do mercado concorrencial, mas também pode englobar a regulação 

governamental ou outras regras sociais e culturais (Weech-Maldonado, Elliott, Pradhan, Schiller, Dreachslin, 

& Hays ,2012). 

As duas Teorias (Institucional e da Dependência de Recursos) complementam-se, em função da 

explicação da influência de fatores contextuais sobre o comportamento organizacional, sendo pressionado 

por fatores de mercado concorrencial e também por fatores institucionais. Os hospitais são exemplos de 

organizações cuja atividade é influenciada por importantes fatores de dependência de recursos (Weech-

Maldonado et al., 2012). Da mesma forma que na Teoria Institucional, o conceito de legitimidade também 

é relevante (Pfeffer & Salancik, 2003). 

Adinolfi (2003), em uma pesquisa nos hospitais públicos italianos e irlandeses, estudou a mudança 

ocorrida pela implementação de sistemas de gestão da qualidade. A conclusão foi de que, apesar de os 

hospitais tenderem a criar estruturas formais em resposta a pressões institucionais, as práticas efetivas 

evidenciaram loose coupling em relação àquelas estruturas. Foi utilizada a Teoria da Dependência de 

Recursos para explicar como o contexto influencia a organização hospitalar pública, principalmente a 

governamental na administração dos recursos públicos. As semelhanças constatadas entre os hospitais 

públicos da Itália e Irlanda foram justificadas em virtude de os hospitais serem influenciados pelo mesmo 

tipo de agentes relevantes e mais influentes: os médicos e os reguladores/compradores (Adinolfi, 2003). Os 

gestores hospitalares (não médicos), por sua vez, são obrigados a lidar com a força dos dois agentes mais 

poderosos citados anteriormente, sendo incentivados a diminuir o loose coupling entre as estruturas formais 

e as práticas efetivas, nomeadamente, implementando novos instrumentos de gestão (Adinolfi, 2003). Esses 

instrumentos servem mais para manter aparências e legitimar a organização hospitalar, do que para 
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conseguir exercer uma influência muito significativa sobre as práticas médicas, evitando desestabilizar as 

relações de poder nos hospitais. 

 Na pesquisa de Carpenter e Feroz (2001), foi utilizada a Teoria Institucional para investigar como as 

pressões institucionais exercidas sobre quatro governos estaduais (Nova York, Michigan, Ohio, Delaware) 

influenciaram a decisão desses governos de adotar ou resistir ao uso de princípios contábeis geralmente 

aceitos (GAAP) para elaborar as demonstrações financeiras. Essas pressões partiram do governo federal, 

das associações profissionais e representantes dos mercados de capital, sendo os governos estaduais 

submetidos a pelo menos duas formas de pressões isomórficas: normativa e coercitiva. A dependência de 

recursos nos mercados de capital por parte dos governos estaduais também resultou em fortes pressões 

isofórmicas coercivas para a adoção dos GAAP. Cabe ressaltar que a identificação de uma forma de 

isomorfismo atuando sobre uma organização em um determinado momento não exclui a possibilidade de 

que outra forma de pressão isomórfica seja robusta e esteja presente.  

 

3.3 Em resumo  

 

No presente capítulo, foi apresentada a Teoria Institucional, em particular na vertente da Nova 

Sociologia Institucional (New Institutional Sociology – NIS), como a perspectiva teórica para a investigação. 

Esta teoria concebe a estrutura organizacional não como um processo racional, mas sim como um processo 

derivado das pressões tanto externas quanto internas (Meyer & Rowan, 1991). Na NIS destaca-se o conceito 

isomorfismo, que é o processo através do qual as organizações são forçadas a adotar estruturas e sistemas 

similares, tornando as suas práticas idênticas entre si, num dado setor organizacional, assemelhando-se a 

outras no mesmo ambiente (DiMaggio & Powell, 1991). O isomorfismo pode ser classificado em coercivo, 

mimético ou normativo.  

Para dar resposta às críticas relativas à não consideração da agência dos atores organizacionais, os 

teóricos da NIS têm proposto novos desenvolvimentos à teoria, dos quais se destaca o Institutional Work. 

Este atende às práticas dos atores individuais e coletivos visando à criação, manutenção e interrupção das 

instituições.  

A Teoria da Dependência de Recursos foi também analisada como perspectiva teórica, 

reconhecendo-se a importância do ambiente para a compreensão das organizações e a interdependência e 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890838905000673#bib21
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relacionamento entre elas e os grupos externos relevantes para o alcance dos recursos necessários à 

sobrevivência.  

O próximo capítulo apresenta a abordagem metodológica utilizada na presente pesquisa. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Na realização de uma investigação empírica, o pesquisador relaciona diferentes elementos da 

pesquisa, além de suas crenças filosóficas e seleção de métodos e teorias apropriados de forma a criar uma 

metodologia (Leavy, 2017). Nesse sentido, como toda investigação pressupõe escolhas, ela não pode ser 

considerada totalmente objetiva e imparcial. Neste capítulo são apresentadas e justificadas as opções 

metodológicas assumidas, de modo a responder às perguntas de pesquisa.  

Após a revisão da literatura relevante sobre o tema no Capítulo 2 e a apresentação das perspectivas 

teóricas no Capítulo 3, este capítulo aborda as perspectivas epistemológica e metodológica adotadas, bem 

como o método de pesquisa, as fontes de dados utilizadas e os procedimentos para análise dos dados 

recolhidos. O capítulo está dividido em três seções. A primeira seção é destinada às perspectivas 

Epistemológica e Metodológica, a segunda seção ao Método de Investigação e a terceira ao Resumo.  

 

4.1 Perspectivas Epistemológica e Metodológica   

 

Dependendo da natureza do fenômeno a investigar, deve ser escolhida a metodologia mais adequada 

para a investigação (Ryan, Scapens, & Theobald, 2002). De acordo com Major e Vieira (2009), os paradigmas 

são marcos teóricos metodológicos de interpretação dos fenômenos utilizados pelos investigadores tendo 

em consideração a sua visão filosófica do mundo, as formas ou estratégias de acesso à realidade e a adoção 

de teorias ou conceitos que fundamentem o entendimento dos fenômenos. Para Babbie (2013), os 

paradigmas, enquanto marcos teóricos metodológicos, refletem visões do mundo mais amplas; já as teorias 

especificam os paradigmas. 

Nos últimos anos, vários pesquisadores de contabilidade se têm mostrado interessados em usar 

uma variedade de perspectivas teóricas ou métodos de investigação desenvolvidos em conjunto para 

entender um fenômeno organizacional, tal como a prática de contabilidade gerencial (Hopper & Hoque, 

2006). Chua (1986) classificou a investigação em contabilidade em três categorias: a positivista, a 

interpretativa e a crítica, sendo a positivista a mais utilizada nessa área. Esse mesmo autor critica o 

positivismo pelo fato de não reconhecer a complexidade das organizações nas quais os intervenientes se 

inserem e interagem, nem as lutas de poder entre organizações e entre grupos de interesses dentro delas. 
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A investigação interpretativa contorna as limitações do paradigma positivista para analisar 

fenômenos sociais e leva em consideração a relação entre a ação social cotidiana e as dimensões da 

estrutura social, o que acarreta a localização de estruturas no seu contexto, bem como analisa como essas 

evoluem ao longo do tempo (Ryan et al., 2002). Neste sentido, a investigação interpretativa baseia-se no 

pressuposto ontológico de que a realidade social é emergente, subjetivamente criada e objetivada através da 

interação humana. De acordo com Leavy (2017), os indivíduos fazem e refazem o mundo social através de 

seus padrões de interação cotidiana e processos interpretativos, pelos quais atribuem significado a 

atividades, situações, eventos, gestos e assim por diante. Chua (1986) e Hesse-Biber e Leavy (2011) relatam 

que esse tipo de investigação enfatiza as experiências subjetivas das pessoas, que têm como base contextos 

sócio-históricos. Como explica Leavy (2017), nesse tipo de investigação, os pesquisadores valorizam a 

interpretação subjetiva das pessoas e a compreensão de suas experiências e circunstâncias. A compreensão 

de significados muitas vezes únicos dos fenômenos é o ponto de partida e característica desse tipo de 

pesquisa (Chua, 1986). 

A investigação interpretativa tem como preocupação compreender a natureza social das práticas 

contabilísticas. Seu objetivo, portanto, não é encontrar leis universais e generalizações, mas sim 

compreender os acontecimentos diários, as estruturas sociais e os significados que os indivíduos atribuem 

a seus próprios comportamentos e aos dos outros (Major & Vieira, 2009). Comummente, utiliza métodos 

qualitativos consoante um processo participativo que envolve um estudo empírico da realidade, interpretado 

no seu contexto social e sob o ponto de vista dos diferentes participantes (Major & Vieira, 2009).  

Os investigadores qualitativos utilizam essa abordagem para explorar, investigar e apreender com 

profundidade os fenômenos sociais; para trazer à tona os possíveis significados, que as pessoas atribuem a 

atividades, situações, eventos ou artefatos; ou para construir de forma mais consistente a compreensão 

sobre algum campo da vida social. Os valores subjacentes à pesquisa qualitativa incluem a importância das 

experiências subjetivas e dos processos de definição de significado das pessoas e o alcance de uma 

compreensão aprofundada (Leavy, 2014). Para Major e Vieira (2009), a investigação qualitativa considera 

que os sistemas sociais devem ser tratados como fenômenos socialmente construídos. Nesse tipo de 

investigação, procura-se explicar a forma como esses fenômenos sociais são interpretados, compreendidos, 

produzidos e constituídos, de forma a analisá-los e explicá-los com mais solidez. Tem como objetivo 

compreender as pessoas e os contextos sociais complexos em que estão inseridas. Minayo (2011) ressalta 

que a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, 
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o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos a operacionalização de variáveis. Major e Vieira (2009) consideram que, para os pesquisadores 

qualitativos, esse tipo de abordagem pode proporcionar uma compreensão mais aprofundada dos fenômenos 

sociais do que a investigação quantitativa. 

Com base nessas considerações, é possível afirmar que a pesquisa qualitativa e interpretativa se 

revela adequada a esta investigação, já que esta visa uma análise detalhada das dinâmicas institucionais 

dos HUFs e as implicações dessas dinâmicas na contabilidade, decorrentes do REHUF e da criação da 

EBSERH. Visa ainda explorar os motivos, atores e processos que condicionaram e condicionam a atuação 

dessas entidades públicas. Ao discutir sobre as tarefas ou os papéis da teoria, Lakatos e Marconi (2003) 

afirmam que a teoria serve para resumir sinteticamente o que já se sabe sobre o objeto de estudo, por meio 

das generalizações empíricas e das inter-relações entre afirmações comprovadas; em outras palavras, uma 

das tarefas da teoria é sumariar sucintamente o que já se sabe sobre o objeto de investigação. 

A Teoria Institucional tem sido uma das principais correntes na investigação interpretativa em 

contabilidade (Major & Vieira, 2009), sendo também a mais adequada para a presente investigação. Moll, 

Burns e Major (2006) ressaltam que, ao longo das duas últimas décadas, verifica-se que um número 

significativo de estudiosos adotou esta teoria para conceituar e compreender a prática contábil. 

Complementam que os pesquisadores dessa área do setor público foram, provavelmente, os que deram 

maior atenção à Teoria Institucional em comparação com outros. Ela tem sido comummente utilizada como 

referencial teórico para compreender a transformação da contabilidade do setor público; em particular, a 

forma como as tecnologias do setor privado são difundidas no setor público e a influência de agentes 

múltiplos nesse papel. 

 Este foco é compreensível porque as entidades do setor público são obrigadas a demonstrar 

responsabilidade, e a contabilidade é vista como uma forma por meio da qual as entidades desse setor 

podem legitimar suas operações. E o crescimento continua nos últimos anos principalmente nos estudos de 

contabilidade gerencial, conforme corroborado nos resultados da pesquisa de Oliveira e Voese (2014). Esses 

autores constataram que os artigos publicados em periódicos internacionais que apresentaram o maior 

número de publicações foram aqueles que abordam a temática de contabilidade gerencial sob a ótica da 

Teoria Institucional. Cabe destacar a pesquisa de Kuipers et al. (2014), que apresenta uma revisão no 

período de 2000-2010 de 133 artigos publicados sobre gestão da mudança em organizações públicas, 

demonstrando o amplo uso da Teoria Institucional pela comunidade científica.  
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Para a realização do estudo, adota-se uma abordagem qualitativa, de natureza interpretativa, sendo 

utilizadas a Teoria Institucional, em particular a NIS, e a Teoria da Dependência dos Recursos, apresentadas 

no Capítulo 3. 

 

4.2 Método de Investigação  

 

De acordo com Yin (2015) e Cooper e Morgan (2008), o estudo de caso é uma estratégia adequada 

para abordagem de fatos atuais, inseridos em algum contexto da vida real sobre os quais o pesquisador tem 

pouco ou nenhum controle. Em geral, os estudos de caso representam a estratégia mais apropriada quando 

se colocam questões do tipo “como” e “porquê”. Permite analisar a adequação de conceitos aumentando e 

confirmando teorias que podem servir de padrões para pesquisas futuras. Outra vantagem é a possibilidade 

de análise da realidade a partir de uma revisão da literatura.  

 

4.2.1 Plano da Investigação  

Em um estudo de caso, não só a observação dos procedimentos metodológicos é de extrema 

importância, como também qualquer pergunta de investigação deve ser bem fundamentada na revisão da 

Literatura (Yin, 2015). Em outras palavras, a base teórica deve sustentar a pergunta da investigação.  

Neste contexto, é de relembrar o objetivo e questões de investigação da presente tese, tal como 

apresentados no Capítulo 1. 

Esta tese tem como objetivo geral analisar as dinâmicas institucionais dos HUFs brasileiros e as 

implicações na contabilidade, decorrentes do REHUF e da criação da EBSERH, explorando os motivos, atores 

e processos que condicionaram e condicionam a atuação destas entidades públicas. Na sequência, pretende-

se responder à seguinte questão de partida: Como se caracterizam as dinâmicas institucionais dos Hospitais 

Universitários Federais Brasileiros e quais as implicações na contabilidade destas entidades públicas 

decorrentes do REHUF e da criação da EBSERH? 

De forma mais particularizada, este estudo pretende dar resposta às seguintes questões específicas: 

• Quais os motivos que condicionaram a opção dos HUFs brasileiros de implementar ou não a gestão 

da EBSERH? 
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• Como se caracteriza(ou) o processo de mudança na gestão dos HUFs brasileiros decorrente do 

REHUF e da criação da EBSERH? 

• Quais as implicações decorrentes da gestão da EBSERH na contabilidade dos HUFs brasileiros? 

Assim, como primeira etapa, o plano de investigação incluiu a recolha e a análise das atas das 

reuniões dos Conselhos Universítários, uma vez que a decisão de adesão dos HUFs à Gestão da EBSERH 

teve que ser tomada nessas reuniões.  

Os HUFs são vinculados às Universidades públicas federais conforme apresentado nos quadros 11 

e 12 no Capítulo 6. As decisões nas universidades públicas federais são tomadas em colegiados. No caso 

em análise, a adesão dos HUS à EBSERH é uma decisão que cabe aos Conselhos Superiores das 

Universidades. O Conselho Superior é um órgão colegiado obrigatório, vinculado à administração superior, 

instância de deliberação máxima das universidades federais. As atribuições desses conselhos são muito 

semelhantes, uma vez que atuam ao mesmo tempo como órgão deliberativo, consultivo, normativo, sendo 

a jurisdição superior da Universidade em matéria de ensino, pesquisa, extensão e administração (Bastos, 

Souza, Ribeiro, & Peixoto, 2016). 

De uma maneira geral, é composto pelo Reitor e seu vice, pró-reitores, representantes docentes, 

discentes e técnico-administrativos, diretores das unidades de ensino e representantes da comunidade 

acadêmica e dos diferentes setores da sociedade (Bastos et al., 2016). A sua denominação varia. São 

chamados de CONSUNI, COUNI, COUN, CUN, dentre outros nomes que lhes são atribuídos.  

Atualmente dos 50 hospitais universitários federais, 40 aderiram à EBSERH, e 10 ainda não 

aderiram. Dos 10 hospitais que não aderiram à EBSERH, oito estão vinculados à Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), um à Universidade Federal de São Paulo e o outro à Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS.  

Identificados os motivos da adesão e da não adesão por parte dos atores sociais envolvidos no 

processo, desenvolveu-se um estudo de caso. 

 

4.2.2 Estudo de Caso  

 

Para estudar os processos de mudança na gestão dos Hospitais Universitários Federais brasileiros 

optou-se por um estudo de caso.  
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O estudo em tela abrange o período após a criação da empresa EBSERH em 2011, por meio da Lei 

n° 12550/2011 até os dias atuais, e pretendeu contrapor hospitais que aderiram aos que não aderiram à 

EBSERH, incluindo a própria EBSERH - Sede. 

Com base na classificação sugerida por Yin (2015), as unidades de análise deste estudo de caso 

são: 

• Nível político e econômico – Ministério da Educação e Cultura MEC e Ministério da Saúde MS;   

• Nível setor organizacional – EBSERH;  

• Nível organizacional – Hospitais Universitários Federais (HUB, IPUB, IPPMG e HESFA).  

Dos hospitais universitários federais que aderiram à EBSERH, o Hospital escolhido para o estudo de 

caso foi o HUB – Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília, em virtude de ser este 

considerado o Piloto da EBSERH e fazer parte do projeto piloto da EBSERH para implantação do módulo de 

custos e já ter implantado os Módulos Estoques e Prescrição Médica. Atualmente, outros seis hospitais têm 

implantado os dois módulos (UFES, UFMS, UFPI, UFGD e UFRN), mas a escolha do HUB se justifica pela 

proximidade geográfica da EBSERH. Cabe ressaltar que o HUB foi considerado o piloto na implantação de 

todos os módulos do AGHU.  

Foram também incluídos no estudo 3 hospitais universitários vinculados à UFRJ que não aderiram 

à EBSERH. Do universo de 10 hospitais universitários federais, oito são vinculados à UFRJ, dos quais seis 

são institutos especializados e dois hospitais, sendo todos órgãos suplementares do Centro de Ciências 

Sociais. Os hospitais objeto do estudo foram: o IPUB – Instituto de Psiquiatria da UFRJ, HESFA – Hospital 

Escola São Francisco de Assis e o IPPMG – Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira.  

A UFRJ foi a única universidade a não aderir à Gestão da EBSERH por opção, já que no caso das 

outras duas universidades há um impedimento de natureza legal. A escolha dos 3 HUFs vinculados a UFRJ 

se deve ao fato dos gestores entrevistados terem participado do processo de discussão da adesão à EBSERH, 

todos com vasta experiência na gestão dos respectivos HUFs. Cabe ressaltar que o Hospital Clementino 

Fraga Filho é o maior Hospital do complexo, no entanto, à época da entrevista o atual gestor não havia 

participado do processo de discussão da adesão à gestão. 

Passamos à apresentação das entidades selecionadas. 
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HUB – Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília 

O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) é uma instituição pública federal que realiza 

atendimento exclusivamente de forma gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e de modo integrado à 

Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Inaugurado em 1972, durante o regime militar, e chamado 

inicialmente de Hospital do Distrito Federal Presidente Médici - HDFPM, funcionava como uma unidade do 

Instituto de Pensões e Aposentadoria dos Servidores do Estado (Ipase). Dedicado à atenção exclusiva dos 

servidores públicos federais, ficou conhecido como Hospital dos Servidores da União (HSU). Em dezembro 

de 1979, o HDFPM passou a ser considerado Hospital Escola da Universidade de Brasília (UnB), por meio 

de convênio assinado com o Instituto Nacional da Assistência Médica e Previdência Social (Inamps). 

Em 1987, foi integrado à rede de serviços do Distrito Federal por meio de novo convênio assinado 

pela Universidade de Brasília com quatro ministérios, passando a se chamar Hospital Docente Assistencial 

(HDA) e sendo reconhecido como o 38º HU. Foi cedido pelo Inamps à UnB em 3 de abril de 1990, passando 

a se denominar Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB). O HUB foi um dos primeiros hospitais do 

Planalto Central a oferecer assistência especializada.   

De 1990 a 2004 houve uma perda progressiva de funcionários do antigo Inamps em virtude de 

aposentadorias ou por abandono de trabalho, gerando um processo de perda progressiva do quadro de 

funcionários.  Isso tudo aliado a um financiamento oscilante que dependia das relações estabelecidas 

frequentemente de maneira informal com o gestor local do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2005, o HUB 

foi certificado como Hospital de Ensino. A partir desse ano, a sua administração e seu financiamento 

passaram a ser feitos de acordo com as normas do MEC e do MS por meio de Termo de Compromisso 

assinado com o gestor local do SUS, definindo o teto financeiro para o desenvolvimento das suas atividades.  

Em 2008 foi aprovado pelo Conselho Superior Universitário (Consuni) o regimento do hospital. Nesse 

mesmo ano, o Conselho Deliberativo decidiu destinar 100% da capacidade de internação e de produção de 

serviços para o SUS, abandonando uma tentativa de atendimento a particulares e usuários de convênios e 

planos de saúde, que foi prejudicial para a instituição ao permitir a prática de duas “portas” de acesso ao 

hospital. Em 2008 também foi iniciada a implantação da Política Nacional de Humanização, fortalecendo o 

alinhamento com as políticas assistenciais prioritárias para o SUS. 

Em 2012, o Consuni da UnB aprovou a adesão à EBSERH. Em 17 de janeiro de 2013, a UnB 

transferiu a administração do HUB para essa empresa, com a qualificação da equipe gestora, saneamento 

financeiro e contratação de funcionários no regime de trabalho regido pela Consolidação das Leis de Trabalho 
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(CLT). O quadro de pessoal do HUB passou a contar então com profissionais de diferentes vínculos: 

servidores da UnB, empregados da EBSERH, cedidos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal (SES-DF)1. 

De acordo com o Relatório de Gestão do Hospital de 2017, a capacidade do hospital é de 213 leitos 

operacionais ativos e 292 leitos globais. Nele são realizados em média 19 mil consultas ambulatoriais por 

mês, em mais de 40 especialidades. De acordo com os critérios da Rede EBSERH, o hospital é classificado 

como unidade de médio porte, com pronto-socorro adulto e pediátrico referenciados, centro cirúrgico central 

e ambulatorial, centro obstétrico, áreas de internação em clínica médica, cirurgia, pediatria, maternidade, 

transplantes e cuidados intensivos e semi-intensivos neonatal e adultos (incluindo unidade coronariana). A 

atuação do hospital na área ambulatorial envolve atendimentos de média e alta complexidade (Relatório de 

Gestão HUB, 2017). 

 

IPUB – Instituto de Psiquiatria da UFRJ  

 O Instituto de Psiquiatria da UFRJ foi criado pelo Decreto-Lei nº 591, em 3 de agosto de 1938, que 

transferiu o Instituto de Psicopatologia e Assistência a Psicopatas para a Universidade do Brasil. Na década 

seguinte, foi incorporado a essa Universidade em obediência ao artigo V da Lei nº 452, de 5 de junho de 

1937, ratificado pelo artigo II do Decreto nº 8393, de 17 de dezembro de 1945, transformando-se no que é 

hoje o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De acordo com o Estatuto da UFRJ, 

é um órgão suplementar do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e tem por finalidade desenvolver, em nível 

de excelência, atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência no campo da Psiquiatria e Saúde 

Mental.2  

 

HESFA – Hospital Escola São Francisco de Assis  

O Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis - HESFA integra o Complexo Hospitalar da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - CH-UFRJ e se caracteriza como órgão suplementar do Centro de 

Ciências da Saúde - CCS. É um Instituto Especializado na atenção à saúde com foco no ensino, na pesquisa 

 
1 Disponível no site www.ebserh.gov.br/web/hub-unb/nossa-historia, último acesso em 23.04.2018. 
2 Disponível em www.ipub.ufrj.br/porta/institucional/historia, último acesso em 05.09.2018. 

http://www.ebserh.gov.br/web/hub-unb/nossa-historia
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e extensão, com abordagem multiprofissional e interdisciplinar, realizando ações de promoção, prevenção, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação dos principais problemas de saúde da população.3 

 

IPPMG – Instituto de Pediatria Martagão Gesteira  

O Instituto de Pediatria da UFRJ – IPPMG foi inaugurado em 02 de outubro de 1953, sendo o 

primeiro prédio construído no campus da cidade universitária. Essa instituição nasceu com a missão de 

promover a saúde e o bem-estar da criança e do adolescente, contribuindo para a formação de pessoal 

qualificado na área de saúde, com vistas a combater e tratar os grandes problemas da saúde pública. 

Desenvolve atividades que incluem o desenvolvimento de pesquisas; a prestação de serviços hospitalares e 

ambulatoriais de referência em saúde; o ensino e a formação de recursos humanos; a informação e a 

comunicação em saúde, ciência e tecnologia; o controle da qualidade de produtos e serviços; a 

implementação de programas sociais e parcerias técnicas.4  

 

4.2.3 Recolha de evidência e análise dos dados 

 

O presente estudo utilizou duas fontes de evidência: documentos e entrevistas, conforme explanado 

abaixo.  

Os documentos coletados foram os seguintes por tipo de entidade: 

• Universidades: Atas dos Conselhos Universitários;  

• HUFs /EBSERH: Demonstrações contábeis consolidadas EBSERH e notas explicativas; Relatório de 

Gestão HUB/EBSERH; Relatório de Auditoria Anual de Contas EBSERH; Regimentos Internos da 

EBSERH; Relatório da estrutura organizacional dos HUFs e quantitativo básico de empregados 

EBSERH;  

• Tribunal de Contas da União: Relatório do Acórdão de Auditoria. 

Tal como referido anteriormente, as universidades tiveram que aprovar ou não a adesão dos HUFs 

à gestão da EBSERH em reunião dos Conselhos Universitários. Por isto, as atas das respectivas reuniões em 

 
3 Disponível em http://hesfa.ufrj.br/, último acesso em 02.08.2018. 
4 Disponível em http://www.ippmg.ufrj.br/, último acesso em 15.08.2018. 

 

http://hesfa.ufrj.br/
http://www.ippmg.ufrj.br/
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que o assunto foi tratado são um documento fundamental para a identificação e compreensão dos motivos 

subjacentes à tomada de decisão por parte dos atores sociais envolvidos no processo e caracterização do 

ambiente institucional em que ocorreu adesão ou não à Gestão EBSERH. Neste caso a pesquisa centrou-se 

na população, tendo sido coletadas 30 atas/documentos das universidades no total de 32, o que representa 

94% do total.  

Em outros documentos utilizados, tais como Relatórios do TCU e da EBSERH, foi possível buscar 

informações e efetuar confrontações coletadas de outras fontes (entrevistas, notícias na mídia etc), 

permitindo assim a triangulação das evidências. 

Para a coleta das atas, a primeira providência foi consultar os sites das universidades para verificar 

se estas disponibilizavam as atas, como parte da política de transparência.  

Algumas universidades tais como: UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRN – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, UFPR – 

Universidade Federal do Paraná, FURG – Universidade Federal do Rio Grande, UFSC – Universidade Federal 

de Santa Catarina, UFAL – Universidade Federal de Alagoas, UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, 

UFSCar – Universidade Federal de São Carlos e UFU – Universidade Federal de Uberlândia disponibilizam-

nas e os documentos foram imediatamente baixados. 

A maior parte das universidades, no entanto, não torna públicas as deliberações dos colegiados. Por 

esse motivo, inicialmente foi encaminhado um e-mail com texto constante do Apêndice nº 1. Com essa 

medida, obteve-se resposta das seguintes universidades: UnB – Universidade de Brasília, UFG – Universidade 

Federal de Goiás, UFF – Universidade Federal Fluminense, UFSM – Universidade Federal de Santa Maria, 

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora, UFAM – Universidade Federal do Amazonas, UFBA – 

Universidade Federal da Bahia, UFGD – Universidade Federal da Grande Dourados, UFCG – Universidade 

Federal de Campina Grande e UFPEL – Universidade Federal de Pelotas e UFMS – Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul.  Essa etapa da pesquisa ocorreu nos meses de fevereiro e março de 2017 e também 

em agosto e setembro do mesmo ano. Ressalte-se que algumas universidades também disponibilizam vídeos 

das reuniões e transmissão ao vivo.   

Após várias tentativas para obter as atas de algumas universidades por e-mail, sem, no entanto, 

lograr êxito, estas foram solicitadas através do e-SIC – Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão. Esse 

sistema permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, 

acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo 
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Federal. Com essa providência foi possível o acesso a documentos das seguintes universidades: UFPE – 

Universidade Federal de Pernambuco, UNIVASF – Universidade Federal do Vale do São Francisco, UFPB – 

Universidade Federal da Paraíba, UFPA – Universidade Federal do Pará, UFTM – Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro, UFS – Universidade Federal do Sergipe, UFT – Universidade Federal do Tocantins, UFPI 

– Universidade Federal do Piauí e UFC – Universidade Federal do Ceará.  A UFMA – Universidade Federal 

do Maranhão foi a única universidade cujo acesso à ata não foi possível, pois, apesar de a solicitação ter 

sido feita através do e-Sic para a universidade, a mesma foi encaminhada para o hospital.  

Algumas Instituições, como a Universidade Federal do Triangulo Mineiro-UFTM, UFS- Universidade 

Federal do Sergipe e UFT – Universidade Federal do Tocantins enviaram documento informando que a 

decisão foi AD Referendum, ou seja, do Reitor e não do Colegiado, embora seja deste a competência. Cabe 

ressaltar, contudo, tratar-se de matéria que precisa ser aprovada pelo Conselho Superior, mesmo que em 

reunião posterior. Na Unirio – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - a decisão também foi AD 

Referendum.  

Na recolha dos documentos foi possível observar todas as ações que o Governo Federal vem 

implementando dentro da política de transparência, como no caso do e-SIC, em que todos os prazos foram 

cumpridos para o envio da documentação solicitada. No tocante aos prazos, a Lei de Acesso à Informação 

determina que se a informação estiver disponível, ela deve ser entregue imediatamente ao solicitante. Caso 

não seja possível conceder o acesso imediato, o órgão ou entidade tem até vinte dias para atender ao pedido, 

prazo que pode ser prorrogado por mais dez dias, se houver justificativa em seus sites institucionais expressa. 

Conforme já relatado, as atas são disponibilizadas por algumas universidades, em seus sites institucionais, 

aproximadamente 25% do total, o que ainda é um percentual muito baixo.  

Foi efetuada uma análise ao conteúdo dos documentos mencionados de forma manual através da 

leitura/análise das atas, buscando responder ao objetivo geral de investigação, e também utilizando o 

software Atlas Ti 6.0. Para a análise de conteúdo no Atlas Ti, o primeiro passo foi converter todas as atas 

que estavam em PDF em Word para inserção no sistema; o segundo, consistiu na busca de 

palavras/expressões, bem como verificar a frequência de ocorrências.  

Além da recolha de evidência documental (das Universidades Federais, EBSERH, Tribunal de Contas 

da União, Controladoria Geral da União e dos hospitais universitários), recorreu-se à recolha de evidências 

por meio de entrevistas nas entidades selecionadas para o estudo de caso (nos hospitais universitários 
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anteriormente referidos e EBSERH). Com base em Yin (2015), considerou-se a triangulação dos dados como 

um recurso metodologicamente aconselhado. 

Em relação à recolha de evidências por entrevista, cabe assinalar que esta é um procedimento 

utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de 

um problema social (Markoni & Lakatos, 2003). As entrevistas podem ser classificadas em três tipos 

principais: entrevistas estruturadas ou padronizadas, não estruturadas ou despadronizadas, e 

semiestruturadas ou semi-padronizadas. Nesta pesquisa foi utilizada a semiestruturada, tipo mais usual, 

realizada por meio de um roteiro de entrevista (Laville & Dionne, 1999). 

As entrevistas semiestruturadas podem ser definidas como uma lista das informações que se deseja 

de cada entrevistado, mas a forma de perguntar (a estrutura da pergunta) e a ordem em que as questões 

são feitas variam de acordo com as características de cada entrevistado. Geralmente as entrevistas 

semiestruturadas baseiam-se em um roteiro constituído de uma série de perguntas abertas, feitas 

verbalmente em uma ordem prevista, apoiadas no quadro teórico, nos objetivos e nas hipóteses da pesquisa 

(Laville & Dionne, 1999; Manzini, 1990). 

As vantagens da entrevista, face ao questionário, residem nas vastas possibilidades que oferece de 

personalizar as questões a cada sujeito, de questionar e aprofundar temas sugeridos pelo entrevistado; 

possui ainda uma boa proporção de resposta e não exige uma boa expressão escrita, podendo assim ser 

aplicada a indivíduos de estatuto sociocultural mais variado. Em resumo, podem ser elencadas as seguintes 

vantagens (Laville & Dionne, 1999). 

• Pode ser utilizada com todos os segmentos da população: analfabetos ou alfabetizados; 

• Fornece uma amostragem muito melhor da população geral: o entrevistado não precisa saber ler ou 

escrever; 

• Há maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer perguntas, formulá-las de 

maneira diferente; especificar algum significado, como garantia de estar sendo compreendido; 

• Oferece maior oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser observado 

naquilo que diz e como diz: registro de reações, gestos, etc.;  

• Dá oportunidade para a obtenção de dados que não se encontram em fontes documentais e que 

sejam relevantes e significativos; 

• Há possibilidade de conseguir informações mais precisas, podendo ser comprovadas, de imediato, 

as discordâncias;  
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• Permite que os dados sejam quantificados e submetidos a tratamento estatístico. 

Como desvantagens podem ser elencadas as seguintes (Laville & Dionne, 1999). 

• Dificuldade de comunicação de ambas as partes; 

• Incompreensão, por parte do informante, do significado das perguntas, da pesquisa, que pode levar 

a uma falsa interpretação;  

• Possibilidade de o entrevistado ser influenciado, consciente ou inconscientemente, pelo 

questionador, pelo seu aspecto físico, suas atitudes, ideias, opiniões, etc.; 

• Disposição do entrevistado em dar as informações necessárias; 

• Retenção de alguns dados importantes, receando que sua identidade seja revelada; 

• Pequeno grau de controle sobre uma situação de coleta de dados;  

• Tempo despendido e dificuldade em sua realização. 

Sem dúvida, uma das etapas mais importantes da pesquisa é a preparação da entrevista. Como 

recomendam Marconi e Lakatos (2003), algumas medidas devem ser observadas: a) Planejamento da 

entrevista; b) Conhecimento prévio do entrevistado; c) Oportunidade da entrevista; d) Condições favoráveis; 

e) Contato com líderes; f) Conhecimento prévio do campo; e g) Preparação específica. 

Uma vez que se atendeu a entidades que aderiram e que não aderiram ao processo analisado, foram 

elaborados Guiões de Entrevista diferentes. 

No entanto, a preparação das entrevistas foi um processo que teve início com o primeiro contato 

feito por telefone e correio eletrônico (Apêndice nº 2) com as pessoas que trabalham na contabilidade do 

HUB. A entrevista foi agendada inicialmente somente com funcionários da contabilidade para janeiro 2018, 

mas, quando da presença da pesquisadora no hospital, foi possível efetuá-la também com gestores de outros 

setores.   

Importa ressaltar que para se realizar pesquisa em Hospital Universitário Federal é obrigatório a 

submissão de projetos ao Sistema CEP-CONEP. Essa submissão é feita por meio da Plataforma Brasil, que 

é uma base nacional e unificada de registro das pesquisas envolvendo seres humanos. Ainda que se trate 

de pesquisa na área das ciências sociais aplicadas, foi necessário protocolar o processo e respectiva 

aprovação.  

A amostragem para a entrevista foi realizada por conveniência, englobando um total de 12 sujeitos 

no HUB e na EBSERH Sede.  
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As entrevistas foram previamente marcadas com os gestores através de contato telefônico e 

mensagem por email, conforme Apêndice nº 2.  Ressalte-se que todas foram realizadas pela mesma pessoa 

– a investigadora –, gravadas em áudio, e, posteriormente, transcritas, para serem sujeitas à análise de 

conteúdo. Foram efetuadas no próprio HUB, entre os dias 23 e 29 de janeiro de 2018. Os entrevistados 

exerciam à data as seguintes funções: Chefe da Contabilidade, Chefe de Custos, Chefe do Setor Fiscal, Chefe 

do Setor de Orçamento e Finanças, Chefe de TI, Chefe do Setor de Urodinâmica, Chefe de Gestão de 

Pessoas, Chefe da Central de Kits, Chefe do Almoxarifado. Os participantes foram escolhidos com base nas 

funções que desempenham nas entidades, principalmente os da Contabilidade.  

Para que fosse possível uma visão mais abrangente do processo de mudança, outros gestores de 

diversos departamentos do hospital foram também entrevistados. As entrevistas tiveram uma duração 

aproximada compreendida entre 25 e 98 minutos. Foram realizadas 10 entrevistas a gestores e ex-gestores 

do HUB, cujas equipes totalizam aproximadamente 85 colaboradores, e dois funcionários.  

Os entrevistados, tanto do sexo masculino quanto do feminino, trabalhavam no HUB antes e após a 

gestão da EBSERH, com tempos de serviço no hospital entre quatro anos e 24 anos, o que permite o acesso 

a uma maior variedade de posições e experiências dos sujeitos. Quanto à formação, todos têm nível 

universitário completo.  

Na EBSERH Sede foram entrevistados o Chefe do Setor de Contabilidade de Custos e o analista de 

sistemas em implantações.  

Foi igualmente marcada entrevista com os gestores dos três hospitais vinculados à UFRJ (IPUB, 

HESFA e IPPMG) através de contato telefônico e mensagem por e-mail conforme Apêndice nº 3.  Foram 

realizadas quatro entrevistas pela mesma pessoa – a investigadora. Os participantes foram escolhidos com 

base nas funções que desempenham nas entidades, sendo todos gestores que vivenciaram o período da 

decisão de não adesão dessas instituições à EBSERH. Dos quatro entrevistados nos hospitais, dois têm 

experiência de 32 anos no hospital, 1(um), 8 anos e o outro entrevistado não informou. As entrevistas tiveram 

duração compreendida entre 32 minutos e 86 minutos, e foram posteriormente transcritas e enviadas aos 

entrevistados. 

Todos os entrevistados foram inicialmente informados dos objetivos da pesquisa e estes autorizaram 

a gravação da entrevista, assinando um documento Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(Apêndice nº 4). Para resguardar o anonimato dos entrevistados, seus nomes foram substituídos por códigos 
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identificativos e foi omitida qualquer informação que possibilite identificação. Abaixo é apresentada a tabela 

1 com o resumo do número de entrevistados por entidade. 

 

Tabela 1. Entidades e entrevistados   

Entidade/HUF Entrevistados Iniciais dos códigos identificativos usados 

 

HUB 10 IHS acrescido do setor 

EBSERH Sede 2 IES acrescido do setor 

HESFA 2 IUD  

IPUB 1 IUD 

IPPMG 1 IUD 

 

No Guião da Entrevista para os HUFs não aderentes (Apêndice nº 5), as questões se concentram de 

maneira geral em saber quais as razões dos HUFs não terem aderido à gestão da EBSERH, como esses 

hospitais estão solucionando os problemas de contratação de pessoal e gestão, e como visualizam esse 

processo nos outros HUFs aderentes. 

No Guião da Entrevista dos HUFs aderentes (Apêndice nº 6), as questões foram estruturadas em 5 

partes. A primeira parte destina-se a todos os entrevistados, com questões contemplando o ambiente do 

processo de mudança, bem como as razões da adesão à EBSERH. O segundo grupo de questões é destinado 

aos gestores com questões relacionadas as reações da equipe ao processo de mudança. Na terceira parte, 

as questões estão relacionadas com o sistema ERP – AGHU destinadas ao pessoal de TI e usuários do 

AGHU. A seção seguinte é destinada aos usuários do sistema ERP da Contabilidade. A quinta parte inclui 

questões gerais destinadas a todos os entrevistados. Todas as questões, com exceção das da primeira parte, 

têm o objetivo de mostrar as motivações, caracterização e implicações do processo de mudança. 

Como referido, todas as entrevistas foram transcritas e enviadas a todos os entrevistados para 

validação (Apêndice nº 7). Os entrevistados reviram-se na redação da entrevista enviada não sugerindo 

qualquer ajustamento. Em conjunto com a análise documental efetuada, o texto resultante das entrevistas 

mostrou-se uma fonte de evidência fundamental para caracterizar as dinâmicas institucionais dos HUFs e as 

implicações na contabilidade destas entidades públicas decorrentes do REHUF e da criação da EBSERH. 
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O Quadro 10 resume o protocolo do estudo de caso que foi preparado com o objetivo de dar maior 

confiabilidade ao estudo. Este foi dividido em quatro seções distintas: introdução, procedimentos para 

recolha de evidência, design básico e questões especificas para os entrevistados (Yin, 2015).  

Quadro 10. Protocolo do estudo de caso  

A. Introdução  
1. Revisão de literatura sobre o tema. 
2. Revisão de literatura sobre a perspectiva da Teoria Institucional e sua importância nos estudos de Contabilidade.   
3. Questões específicas de investigação:  
Que motivos condicionaram a opção dos HUFs brasileiros a implementar ou não a gestão da EBSERH?  
Como se caracteriza (ou) o processo de mudança na gestão dos HUFs brasileiros decorrente do REHUF e da criação da 
EBSERH? 
Quais as implicações decorrentes da gestão da EBSERH na contabilidade dos HUFs brasileiros? 
4. Revisão de literatura sobre metodologia. 

B. Procedimentos para recolha de dados  
1. Pesquisa e identificação de acessos a:  
1.1. Documentos dos Hospitais Universitários Federais: relatórios e base de dados pesquisada em sites oficiais.  
1.2. Documentos da EBSERH: relatórios e base de dados pesquisada em sites oficiais. 
1.3. Documentos das Universidades Públicas Federais a que os hospitais estão vinculados: Atas do Conselho Superior.   
1.4. Relatórios de auditoria do Tribunal de Contas e Controladoria Geral da União;  
2. Pesquisa para solicitação de entrevistas:  
2.1. Identificação dos contatos nos Hospitais Universitários;  
2.2. Identificação dos contatos na EBSERH;   
3. Etapa de Preparação das entrevistas: 
3.1. Caracterização dos entrevistados (setor, função, formação e contatos); 
3.2. Documentos de apresentação e solicitação de entrevista (por correio eletrônico): Apêndices nº 2 e nº 3; 
3.3. Agendamento e organização das entrevistas e das viagens;  
3.4. Gravação das entrevistas com autorização (TCLE) mediante guião; 
3.5. Transcrição das entrevistas;  
3.6. Envio da transcrição aos entrevistados (Apêndice nº 7).  

C. Design do estudo de caso  
4.1. Percepção individual do processo de mudança (falhas, sucesso); 
4.2. Percepção da equipe no processo de mudança (resistência, reação/consequência); 
4.3. O ERP- AGHU – Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários (expectativas, razões, falhas, barreiras, nível de 
satisfação);  
4.4. A mudança na Contabilidade. 

D. Guião da entrevista  
Questões relacionadas ao processo de Mudança de forma individual e da equipe, além do impacto da implantação do ERP 
(AGHU) e na contabilidade.  
1. Guião da entrevista para os hospitais que aderiram à EBSERH (Apêndice nº 6) 
2. Guião da entrevista para os hospitais que não aderiram à EBSERH (Apêndice nº 5).  
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4.3 Em resumo  

 
A presente investigação adota uma abordagem qualitativa de natureza interpretativa, sendo usada 

como lente de análise a Teoria Institucional. Recorre-se ao estudo de caso, suportado no protocolo de estudo 

de caso elaborado.  

Como métodos de recolha de evidências optou-se pela recolha de evidência documental junto às 

Universidades Federais, EBSERH, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União e dos hospitais 

universitários, e por 16 entrevistas semiestruturadas realizadas nos HUB, IPUB, HESFA e IPPMG e na 

EBSERH-Sede. A análise dos dados teve por base a análise do conteúdo dos documentos e das transcrições 

das entrevistas. 

No próximo capítulo é apresentado o contexto da Saúde no Brasil, no qual se inserem os HUFS. 
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CAPÍTULO 5: SETOR DA SAÚDE NO BRASIL E OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o contexto em que os HUFs estão inseridos no Brasil, 

com enfoque para a Gestão dos HUFs. Podemos destacar um marco na Saúde no Brasil: o direito à saúde 

e a criação do SUS, ambos previstos na CF/88 (Campos & Oliveira, 2014), que dará início ao capítulo. Além 

disso, este capítulo está dividido em sete seções. A primeira seção apresenta uma breve visão do Sistema 

de Saúde no Brasil, com destaque para o SUS. Na seção seguinte são apresentados os Hospitais 

Universitários, com breve histórico e conceitos. A terceira seção é destinada especificamente aos HUFs, com 

a sua distribuição no território nacional e os respectivos anos de fundação, dando ênfase para a importância 

dos HUFs dentro do contexto da saúde no Brasil. Na quarta seção estão sintetizados os normativos 

relacionados à gestão/financiamento dos HUFs no período de 1991 a 2005. Na quinta seção, é apresentada 

a crise nos HUFs e, na seção seguinte, a gestão nos HUFs. Por último, é apresentado um resumo do capítulo. 

  

 

5.1 Sistema Único de Saúde - SUS  

 

No Brasil, o direito à saúde foi expressamente reconhecido somente a partir da Constituição Federal 

de 1988, embora ele tenha sido internacionalmente atestado em 1948, por meio da Declaração Universal 

dos Direito Humanos. Antes de 1988, o direito à saúde brasileiro era entendido como “direito à assistência 

em saúde” e só alcançava os trabalhadores que, efetivamente, contribuíam para a Previdência Social e seus 

dependentes. Assim, a maioria da população brasileira, por longas décadas, não teve acesso às ações de 

saúde, restando-lhe apenas contar com a assistência das Casas de Misericórdia (Campos & Oliveira, 2014). 

O art. 200 da CF/88 criou o Sistema Único de Saúde (SUS) e prevê que a ele compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei, as a seguir relacionadas: 

i. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e 

participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 

outros insumos;  

ii.  Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador;  
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iii. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;  

iv. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 

v. Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;  

vi. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como 

bebidas e águas para consumo humano;  

vii. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;  

viii. Colaborar na proteção do meio ambiente, bem como do trabalho.  

O art. 198 da CF/88 prevê que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo como diretrizes: 

i.  Descentralização, com direção única em cada esfera de governo (federal, estadual e 

municipal); 

ii. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; e 

iii. Participação da comunidade.  

Este artigo foi alterado pela Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, também conhecida 

por Emenda da Saúde, garantindo a coparticipação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios no financiamento das ações e serviços de saúde pública, e estabelecendo limites mínimos de 

aplicação em saúde para cada unidade federativa. No entanto, somente em 2012, a Lei Complementar nº 

141 regulamentou o § 3o do art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem 

aplicados anualmente pela organização político-administrativa em ações e serviços públicos de saúde. 

Estabeleceu, também, os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas do governo.  

O SUS consiste em uma estratégia de reforma democrática do Estado (Rezende & Bravo, 2008). O 

art. 4º da Lei 8080/90 o define como “um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público”. É sua responsabilidade observar, no desenvolvimento e execução de suas 

ações e serviços, os seguintes princípios: universalidade do direito aos benefícios previdenciários, tanto para 

os contribuintes, quanto para os não contribuintes do sistema; equidade, garantindo a todos, indistintamente, 

o acesso à saúde; integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 
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serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema; uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços de saúde prestados, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; diversidade da sua base de financiamento; descentralização 

político-administrativa, sendo necessária a participação da sociedade civil na gerência do sistema; integração 

em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; e organização dos serviços 

públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos (Polignano, 2010; Rezende & Bravo, 

2008). Complementa os princípios do SUS incluindo: a hierarquização do sistema e das ações e serviços de 

saúde; a realização de ações e serviços; a participação da população na definição da política de saúde; a 

implementação da política de saúde com controle social; e a gestão única autônoma em cada esfera de 

governo com a utilização de plano e fundo de saúde para administração dos recursos orçamentários, 

financeiros e contábeis. 

As funções do SUS são: regular, fiscalizar, controlar e executar. De acordo com Carvalho (2013), na 

saúde, além de ser necessário regular a organização do sistema público e privado, também é fundamental 

regulamentar as ações e os serviços de saúde. A função de fiscalização e controle refere-se não apenas às 

ações e aos serviços, mas à instituição, aos profissionais, aos contratos-convênios, aos planos e aos seguros 

de saúde, podendo ser da entidade pública ou privada (contratado-conveniado ou não). A função de 

execução, por sua vez, deve ser feita diretamente pelo SUS ou por terceiros, pessoa física ou jurídica de 

direito privado.  

No SUS, está incluída a atenção primária, secundária e terciária à saúde. A atenção primária tem 

como objetivo oferecer acesso universal e serviços abrangentes, e coordenar e expandir a cobertura para 

níveis mais complexos de cuidado. A atenção secundária tem o objetivo de atender aos principais problemas 

de saúde e agravos da população, cuja prática clínica demanda disponibilidade de profissionais 

especializados e uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico. Já a atenção terciária inclui 

alguns procedimentos de alto custo, tais como transplantes de órgãos, hemodiálise, cirurgia cardíaca, 

quimioterapia, radiologia, entre outros realizados predominantemente por prestadores privados contratados 

ou hospitais públicos de ensino (Paim et al., 2011).  

De acordo com Mendes (2013), no ano em que o SUS completou 25 anos, este foi o responsável 

exclusivo pela assistência à saúde de 140 milhões de pessoas, uma vez que 48 milhões de brasileiros 

recorriam ao sistema de saúde suplementar, muitos deles acessando concomitantemente o SUS nas 

circunstâncias em que o sistema privado apresentasse limites de cobertura. 
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O SUS apresenta números muito significativos: quase seis mil hospitais e mais de 60 mil 

ambulatórios contratados. Anualmente, são realizados acima de dois bilhões de procedimentos 

ambulatoriais; mais de 11 milhões de internações hospitalares; aproximadamente 10 milhões de 

procedimentos de quimioterapia e radioterapia; mais de duzentas mil cirurgias cardíacas e mais de 150 mil 

vacinas. O SUS pratica programas que são referência internacional, mesmo considerando países 

desenvolvidos, como o Sistema Nacional de Imunizações, o Programa de Controle de HIV/Aids e o Sistema 

Nacional de Transplantes de Órgãos, que tem o maior índice mundial de transplantes realizados em sistemas 

públicos de saúde, 24 mil em 2012 (Mendes, 2013). 

 

5.2 Hospitais Universitários  

 

Os hospitais de ensino são tão antigos quanto o conceito de saúde, que surgiu com o Renascimento. 

No entanto, a medicina flexeneriana e seu impacto no aumento das especializações, a partir do início do 

século XX, ampliaram o escopo dessas instituições, tornando obrigatório seu vínculo orgânico e sua 

dependência institucional junto às faculdades de Medicina (Medici, 2001). 

No Brasil, somente em 1808, com a vinda da família real, surgiu o interesse em criar escolas 

médicas na Bahia e no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 1808, surgiu o Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia e, 

em abril do mesmo ano, a cadeira de Anatomia foi criada no Hospital Militar do Rio de Janeiro. Entretanto, 

a associação formal entre o hospital e a faculdade aconteceu somente em 1892, quando a Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro passou a dispor de leitos hospitalares na Santa Casa de Misericórdia, usando-os 

para o treinamento de seus estudantes. As Santas Casas, durante décadas, serviram de cenário prático aos 

alunos e professores das escolas de Medicina, uma vez que estas ainda não dispunham de hospitais próprios 

(Araújo & Leta, 2014). 

De acordo com o sítio virtual do Ministério de Educação e Cultura (MEC)5, os hospitais universitários 

são centros de formação de recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologia para a área de saúde. A 

efetiva prestação de serviços à população possibilita o aprimoramento constante do atendimento e a 

elaboração de protocolos técnicos para as diversas patologias, garantindo elevados padrões de eficiência, à 

 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/, último acesso em 20.04.2017. 
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disposição da rede do SUS. Cabe ressaltar que os programas de educação continuada oferecem 

oportunidade de atualização técnica aos profissionais de todo o sistema de saúde (Brasil, MEC, 2018).  

Os HUs no campo do ensino, pesquisa e extensão desempenham as funções de local de ensino-

aprendizagem e treinamento em serviço, formação de pessoas, inovação tecnológica e desenvolvimento de 

novas abordagens que aproximem as áreas acadêmicas e de serviço no campo da saúde. Já no campo da 

assistência à saúde, desempenham as funções de centros de referência de média e alta complexidade, para 

a rede pública de serviços de saúde.  

Antes de 1992, o modelo de HUs era aquele pelo qual o hospital era usado somente como um 

campo de treinamento técnico, principalmente das equipes médicas, sem vínculo nenhum com o sistema 

de saúde, com gestão não profissionalizada e submetida ao mérito acadêmico, significando que os docentes 

mais graduados eram os mais influentes. Por isso, eram tratados, tanto pelo Ministério da Saúde (MS) quanto 

pelos gestores do SUS, como hospitais não estratégicos na rede de atendimento, o que mudou drasticamente 

ao longo do tempo (Toro, 2015). 

Machado e Kuchenbecker (2007) entendem que existe uma heterogeneidade em relação aos 

hospitais de ensino universitários no Brasil. Ela envolve desde a existência de instituições com diferentes 

naturezas jurídico-legais, perfis assistenciais, níveis de complexidade, porte e modelos de gestão, até a 

vinculação com as universidades e com o SUS.  Há hospitais universitários federais classificados como de 

alta, média e baixa complexidade, e outros sem classificação definida. Os autores citados relatam que, 

frequentemente, os HUs desempenham atribuições que não são sua vocação primordial: prover assistência 

especializada num contexto de formação de profissionais de saúde. Os resultados da pesquisa de Carmo 

et.al., (2007) relatam que as unidades hospitalares criadas com a missão prioritária de formar profissionais 

da área de saúde passaram a ter também essencialidade na assistência. Exigem, pois, a criação de políticas 

de Estado para sua integração ao SUS, a profissionalização de sua gestão e sustentabilidade financeira. Os 

gestores locais do SUS tiveram que se organizar para fazer sua gestão, por meio de diferentes normas 

comentadas adiante. Entretanto, diversas dificuldades marcaram o processo de integração entre as 

universidades, os HUs e o SUS. 

De acordo com o MEC, ainda que os hospitais tenham como um dos eixos a pesquisa e formação 

profissional, há também a diretriz que estabelece o atendimento à população, contemplando os princípios 

do SUS. Por esse motivo, esse ministério não é exclusivamente responsável pelo financiamento e pela 

fiscalização, compartilhando esses dois processos com o Ministério da Saúde (Brasil, MEC, 2015). Segundo 
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Sodré et al. (2013), o MEC é responsável pela despesa de pessoal dessas instituições, enquanto ao MS cabe 

os valores repassados mediante pactuação de metas (quantitativas e qualitativas) do governo federal e 

estadual. De acordo com o Relatório REHUF (2009), no tocante às fontes de financiamento dos hospitais 

universitários em 2008, o MEC teve participação com 69,26%, enquanto o MS contribuiu com 30,74% das 

fontes de financiamento. 

O MS responsabiliza-se pela elaboração, bem como pela organização de políticas públicas e planos 

que busquem promover a saúde, a prevenção e a assistência à saúde (Brasil, MS, 2015). O MEC tem por 

missão definir, coordenar, executar e avaliar a política nacional relativa ao sistema educativo, no âmbito da 

educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário, e da educação extraescolar, além de articular, no 

âmbito das políticas nacionais de promoção da qualificação da população, a política nacional de educação e 

a de formação profissional (Brasil, MEC, 2016). 

De acordo com Medici (2001), ampliou-se, nos países desenvolvidos, a autonomia dos hospitais 

universitários, os quais passaram a manter funções definidas nos sistemas de saúde e a subordinarem-se 

progressivamente à sua lógica. No Brasil, a legislação estabelece a autonomia universitária, preservando, 

assim, a pesquisa e o ensino. Diferentemente do que ocorre no Brasil, foi consenso dos participantes do 

Seminário Internacional da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1995, que a função básica do HU é 

a prestação de serviços de alta complexidade e tecnologia. O argumento é basicamente de natureza 

econômica, isto é, seria um desperdício de recursos utilizar estruturas pensadas para oferecer atividades de 

alta tecnologia como prestadoras de serviços básicos (Medici, 2001). 

Entre a produção de Atividades Assistenciais de 2008, considerando os atendimentos de emergência 

(1.033.671), internações (402.836), consultas (6.356.651) e procedimentos (20.880.203), 96% dos casos 

são de média complexidade, não tendo desenvolvido a sua função básica de prestar serviços de alta 

complexidade (Relatório REHUF, 2009). Um HU possui diversas particularidades, visto que são entidades de 

ensino que prestam serviços de saúde, por isso exigem um gasto maior do que os hospitais que oferecem 

somente assistência à saúde. Littike (2012, p.81) demonstra isso ao afirmar: 

Um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), incluindo 22 HUs situados em diferentes países ao 

redor do mundo, foi identificado que: o custo dele na Austrália é 12% mais elevado que o dos hospitais não-universitários 

de alta tecnologia e, na Coréia do Sul, a média de custo relativa aos HUs é 28% maior que a dos demais hospitais para 

um mesmo conjunto de enfermidades tratadas e procedimentos clínicos selecionados. Neste estudo, os resultados 

demonstraram que os custos dos HUs são de 12 a 28 por cento mais onerosos quando comparados aos hospitais não 

universitários (Littike, 2012, p.81). 
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Corroborando os dados acima, no Brasil, o custo de um hospital-escola, que oferece ensino e 

assistência ao mesmo tempo, é cerca de 40% maior do que o de uma unidade de saúde tradicional, uma 

vez que os valores pagos pelo SUS para atendimento não correspondem às suas necessidades, fazendo com 

que o financiamento dos hospitais universitários brasileiros seja uma das maiores preocupações dos reitores 

(UnB - Agência, 2009). Os HUs exercem um papel político importante na comunidade em que estão 

inseridos, haja vista sua escala, dimensionamento e custo projetado a partir da alta concentração de recursos 

humanos, físicos e financeiros (Medici, 2001). Para Machado e Kuchenbecker (2007), o futuro e a afirmação 

dos HUs no Brasil dependerão sempre da capacidade destes para contribuir efetivamente com ações 

criativas e integradoras no âmbito das políticas de Estado para a saúde e educação, cenário no qual a 

visibilidade e a importância dessas instituições resultam inconteste. 

Machado e Kuchenbecker (2007) frisam que às instituições hospitalares cabem, primordialmente, 

dois papéis: o primeiro, melhorar as condições de saúde da população, o que no contexto dos HUs os remete 

também ao ensino e à pesquisa; o segundo, integrar de modo efetivo os sistemas de saúde de maneira que 

não sejam considerados isoladamente, fora de um espectro mais amplo de cuidados e de proteção social. 

Vislumbrada sob uma perspectiva futura, a efetivação desses papéis parece muito mais ampla do que a 

concepção dos HUs apenas como instituições prestadoras de serviços. 

Conforme já comentado, os hospitais universitários foram incorporados ao SUS em 1990. Segundo 

Vignoli Neto (2013), as consequências foram o crescimento na área de atendimento dos HUs, principalmente 

em razão da gratuidade, a elevação tecnológica e a complexidade nos atendimentos. O autor ressalta que o 

crescimento da oferta e da demanda de atendimento nos hospitais não foi acompanhado por aumentos de 

recursos, tampouco pela contratação de funcionários. 

 

 

5.3 Hospitais Universitários Federais - HUFs  

 

No sistema de saúde, existem diversos tipos de hospitais: os privados lucrativos, os privados sem 

fins lucrativos e os públicos. Entre os públicos estão os Hospitais Universitários Federais (HUFs), instituições 

mantidas por universidades públicas e que fazem parte do SUS. Atualmente, estes correspondem à maior 

rede de saúde pública, somando 50 HUFs em toda a extensão do território brasileiro e compondo 12% de 

todas as internações do SUS (Oliveira, 2014). 
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Os hospitais universitários federais estão distribuídos por todas as regiões do país. As regiões 

Sudeste e Nordeste possuem 17 HUFs cada uma, compreendendo um total de 70% deles, sendo, 

consequentemente, as de maior representatividade. A região Sul possui sete HUFs, o que representa 14% 

do total; o Centro-Oeste, com cinco, soma 10 %; por fim, a região Norte, que possui apenas 3, representa 6 

% do total de HUFs. A Figura 2 apresenta as IFES com HUFs no espaço continental brasileiro. 

 

Figura 2. IFES com Hospitais Universitários Federais   

 

Fonte: EBSERH (2018) 

De acordo com Relatório do REHUF (2009), os HUFs são divididos por porte, de I a IV.  Os de porte 

I (menos de 100 leitos) são dez; os de porte II (de 101 a 200 leitos) são oito; os de porte III (201 a 300 

leitos) são 16; e os de porte IV (acima de 301 leitos) são 13. Pode-se perceber, portanto, que a maior parte 

dos hospitais são de porte III e IV, com maior número de leitos. Do total de 11.464 leitos, 1.124 leitos estão 

desativados, o que representa 9,8% do total. Mesmo com a redução de leitos, 10,71% do total de transplantes 
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feitos em 2008, no Brasil, foram realizados nos HUFs. A Figura 3 contém a data de fundação dos HUFs 

brasileiros, apresentados por década/região/instituição, bem como a legislação pertinente.  

Figura 3. HUFs brasileiros com data de Fundação  

 

Fonte: Gonçalves e Scherer (2013, p.651) 
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5.4 Normatização dos Hospitais Universitários  

 

  A relevância dos HUFs é reconhecida por toda a sociedade. São importantes centros de assistência, 

pesquisa e ensino para as regiões em que estão inseridos, em todo o país, com exceção dos estados do 

Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Muitos dos hospitais universitários são referências regionais, estaduais 

ou até mesmo nacionais para o SUS. Os HUFs estão incluídos em um contexto interinstitucional, gerido por 

um conjunto complexo e volumoso de normas esparsas, oriundas especialmente das áreas de educação, 

saúde e planejamento (MEC, MS e MP), e são objeto da atuação de diversos atores.  

 

5.4.1 Normatização do Período de 1991 a 2002 

 

 A caracterização dos hospitais de ensino brasileiros deu-se a partir da criação do Fator de Incentivo 

ao Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa Universitária em Saúde (FIDEPS), em 1991, através da Portaria 

nº 15. O FIDEPS é um adicional de 25% a 50% sobre a receita das internações. Para o adicional de 25%, os 

HUs devem acolher o curso de Medicina e, pelo menos, mais um curso da área de saúde da própria 

instituição universitária e Residência Médica reconhecida pelo MEC, há mais de dois anos, de forma regular 

e ininterrupta. O adicional aumenta para 50% para os HUs que, além dos quesitos acima, acolham pelo 

menos um curso de pós-graduação strictu senso (Mestrado ou Doutorado) da universidade, reconhecido pelo 

MEC, funcionando há mais de 2 anos, de forma regular e ininterrupta, que estejam relacionados a algum 

Sistema Integrado de Procedimentos de Alta Complexidade (SIPAC) do MS, como centro de referência 

nacional. 

 A Portaria nº 32, de 16 de fevereiro de 1993, alterou o FIDEPS, aumentando o adicional máximo 

para 75% sobre a receita de internações. Com a regulamentação, o repasse do incentivo ficou vinculado a 

metas de integração dos HUs com o SUS. Para isso, o HU teve de cumprir determinadas condições: dentre 

elas, a de que o percentual mínimo de 70% dos leitos dos HUs fosse destinado ao SUS, ao serviço de pronto 

atendimento (24 horas), com rotina formalmente elaborada em especialidades médicas e a de que a unidade 

hospitalar mantivesse um programa de Residência Médica que demandasse atendimento de 

urgência/emergência e cobertura ao acidentado de trabalho. 
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Conforme já apresentado, a reforma gerencial na administração pública proposta por Bresser 

Pereira, que se iniciou em 1995, contemplou também uma reforma gerencial na saúde, consubstanciada 

na Norma Operacional Básica do SUS, inspirada no modelo inglês, que tinha como objetivos: descentralizar 

a administração e o controle dos gastos; transformar os hospitais em unidades públicas não estatais; 

implementar um sistema de entrada e triagem na rede de saúde e criar hospitais e ambulatórios 

especializados. 

No entanto, mesmo com o SUS sendo, em tese, universal em todos os níveis de atenção, as 

instituições de saúde passam por sucateamento, falta de recursos econômicos, humanos e materiais para 

realização dos atendimentos. Com toda essa situação, os usuários que possuem condições financeiras 

passam a utilizar o serviço privado. Simultaneamente, os que não têm condições financeiras continuam 

utilizando os serviços públicos (Menezes, 2011). 

Com o argumento da crise fiscal, diversas propostas foram efetivadas por Bresser Pereira para a 

saúde, articuladas ao Banco Mundial, que delimitaram as funções do Estado previstas na CF/88 (Menezes, 

2015). Como exemplos, tem-se a criação de subsistemas de saúde dentro do SUS, o incentivo, por meio de 

diversas ações, à ampliação da iniciativa privada na prestação de serviços de saúde, a transferência de 

funções do Ministério da Saúde para agências reguladoras e organizações não estatais, a reestruturação do 

ministério e a criação de programas como o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS), o 

Programa Saúde da Família (PSF), dirigidos para as populações vulneráveis, o que não proporcionou 

melhorias na saúde como a efetivação de promoção e recuperação (Rizzotto & Mundial, 2000). 

Os modelos de gestão na área da saúde visavam implementar a terceirização, utilizando-se de 

diferentes modalidades, através dos contratos de gestão, com a inserção das chamadas Organizações 

Sociais (OSs)/1998 e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs)/1999 e das Fundações 

estatais de direito privado (FEDP)/2007. Essa contratação de serviços era para fornecer atenção à saude 

nos níveis secundário e terciário (Silva, Rodrigues, Sousa, Moura, & Souza, 2013). 

A organização social é uma qualificação, um título, que a Administração outorga a uma entidade 

privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinados benefícios do poder público (dotações 

orçamentárias, isenções fiscais, etc.), para a realização de seus fins, que devem ser, necessariamente, de 

interesse da comunidade. O poder executivo poderá qualificar como “organizações sociais” as pessoas 

jurídicas cujas atividades sociais sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 
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tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos 

previstos na Lei nº 9637, de 18 de maio de 1998. 

A OSCIP é um título fornecido pelo Ministério da Justiça do Brasil, cuja finalidade é facilitar o 

aparecimento de parcerias e convênios com todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) e 

órgãos públicos, e permitir que doações realizadas por empresas possam ser descontadas no imposto de 

renda. Podem qualificar-se como OSCIP as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que 

tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, três anos, desde que 

os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos da Lei nº 13.019, de 31 de 

julho de 2014. 

As fundações propõem um novo modelo de gestão para o SUS, dando autonomia à iniciativa privada 

com relação a gastos, contratação de profissionais, empregos, salários, etc., sem qualquer tipo de controle 

social. Porém, isso representa um retrocesso político no controle público do SUS, cabendo à esfera privada 

o poder de decisão. As fundações tiveram início no Rio de Janeiro e se espalharam pelo Brasil (Menezes, 

2015). Essa contratação de terceirizados foi possível com a publicação da Emenda Constitucional nº 19, de 

1998, que modificou o art. 39 da CF/88, com a eliminação da obrigatoriedade do regime jurídico único e a 

possibilidade de múltiplos vínculos na administração direta e indireta. Isso configurou a política de 

flexibilização nas três esferas de governo, resultando na precarização das relações de trabalho e na redução 

da proteção social do trabalhador (Parreira Alves, de Rezende Coelho, Borges, de Mendonça Cruz, Massaroni, 

& Ambrósio Maciel, 2015). Os autores citados concluíram que todas as reformas do Estado para a redução 

do quadro de pessoal e a flexibilização das relações de trabalho nos hospitais universitários não tornaram os 

serviços mais eficazes, trazendo grandes prejuízos para os estudantes, usuários e trabalhadores. Essa 

situação de contratação de pessoal posteriormente foi uma das causas para a crise dos hospitais 

universitários federais. 

Foi concebido, em 1997, pela Coordenação dos Hospitais Universitários da Secretaria de Ensino 

Superior do Ministério da Educação, o Sistema de Informações Federais (SIHUF/MEC), para 

acompanhamento e avaliação das unidades hospitalares universitárias federais. Este sistema de informação 

tinha os seguintes objetivos: definição do perfil docente-assistencial, análise da qualidade da assistência 

prestada e capacitação gerencial e administrativa dos dirigentes da unidade. 

Com a publicação da EC nº 19/1998, foi incluído o parágrafo 8º do artigo 37 da CF/88, em que 

ficou previsto que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração 
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direta e indireta poderia ser ampliada mediante contrato. Este poderia ser firmado entre seus administradores 

e o poder público que tivesse por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, 

cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de 

desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal. 

Em função da alteração da CF/88 relatada, Portaria nº 1.127, de 31 de agosto de 1999, o repasse 

do incentivo foi condicionado à celebração de contrato de gestão entre o HU e o gestor do SUS com metas 

gerais e específicas a serem cumpridas, que deveriam ser acompanhadas e atestadas pelo Conselho Gestor 

da instituição ou pela Comissão Permanente de Acompanhamento de Contratos (Nogueira, Lira, 

Albuquerque, & Linhares, 2015). As metas gerais e específicas a serem cumpridas eram: perfil assistencial 

requerido, volume de prestação de serviços, grau de envolvimento do hospital na rede estadual de referência, 

humanização do atendimento, redução de filas, dentre outros fatores que tornem o hospital um efetivo 

instrumento assistencial do SUS. 

Toro (2015) complementa que o contrato estabelecia metas para, principalmente, quatro tópicos: 

gestão, inserção no SUS, humanização e qualidade. Entre outras alterações, a referida portaria previa que, 

para recebimento do FIDEPS, o hospital deveria cumprir o contrato de gestão definido nessa portaria, caso 

contrário, o pagamento seria suspenso. No entanto, para que o hospital cumprisse as metas, houve aumento 

de receita, tornando-se incentivo para os HUs, pois o FIDEPS ficou dividido em duas partes: 90% fixa e 10% 

dependente do cumprimento de metas envolvendo parâmetros de qualidade e não aumento de atendimentos 

(Toro, 2015). 

No setor de saúde, os objetivos da contratualização são: redefinir os modelos de assistência e gestão 

organizacional, visando a reconstruir o relacionamento entre as três esferas federadas (União, 

estados/Distrito Federal, municípios); rever os mecanismos de financiamento; propiciar maior transparência 

na relação com o gestor local do SUS; obter melhor inserção do hospital na rede de serviços de saúde; 

ampliar mecanismos de participação e controle social e obter maior comprometimento dos profissionais com 

a organização (Luedy, Mendes, & Júnior, 2012). 

Com relação à contribuição da contratualização para o setor de saúde, a pesquisa de Azevedo, 

Barbosa e Teixeira (2015) considera que a política de contratualização contribuiu para uma mudança na 

estrutura organizacional do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia no período de 2001 a 2013, no que se refere às atividades de assistência, 
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ensino, pesquisa e extensão, assim como na própria administração pública das instituições de saúde do 

Brasil. 

 

 

5.4.2 Normatizações do Período de 2003 a 2005 

 

Em 2003, ante as dificuldades pelas quais passavam os HUs, houve a necessidade de definição do 

papel destes junto ao sistema local de saúde, visando sua inserção adequada no SUS. Tendo em vista as 

peculiaridades assistenciais, de ensino e de pesquisa dessas instituições, o governo constituiu uma comissão 

de membros do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Educação; Ministério da 

Ciência e Tecnologia; Ministério da Saúde; Conselho Nacional de Saúde; Conselhos Nacional de Secretarias 

de Saúde Estaduais e Municipais de Saúde e Associação Brasileira de Hospitais Universitários de Ensino 

(Brasil, ABRAHUE, 2003). Essa comissão foi instituída por meio da Portaria Interministerial 

MS/MEC/MCT/MPGO nº 562, de 12 de maio de 2003, para avaliar e diagnosticar a atual situação dos 

hospitais universitários e de ensino do Brasil, visando reorientar e/ou formular a política nacional para o 

setor (Azevedo et al., 2015). 

Tendo em vista a necessidade de regulamentar o processo de certificação dos hospitais de ensino, 

foi publicada a Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.000, de 15 de abril de 2004. Essa Portaria definiu que 

a certificação dos hospitais de ensino estava condicionada ao cumprimento de todos os requisitos 

obrigatórios constantes no artigo 6º desta, sendo competência do MEC e do MS (Luedy et al., 2012). Para a 

referida portaria, Hospital de Ensino é uma instituição hospitalar que serve de campo para prática de 

atividades curriculares na área da saúde, seja hospital geral e/ou especializado, de propriedade de instituição 

de ensino superior, pública ou privada ou ainda formalmente conveniado com instituição de ensino superior. 

Entre os pré-requisitos obrigatórios para a sua certificação, estão a participação nas políticas 

prioritárias do SUS; a colaboração ativa na constituição de uma rede de cuidados progressivos em saúde, 

estabelecendo relações de cooperação técnica no campo da atenção à saúde e da docência com a rede 

básica, de acordo com as realidades regionais; a destinação de 100% dos seus leitos ao SUS no prazo de 

quatro anos e a manutenção, sob regulação do gestor local do SUS, da totalidade dos serviços contratados 

(Carmo et al., 2007). 
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Em 2004, através da Portaria nº 1.006, de 27 de maio, foi criado o Programa de Reestruturação 

dos Hospitais de Ensino, do Ministério da Educação no SUS, sendo considerados hospitais de ensino aqueles 

certificados de acordo com a Portaria nº 1.000/2004. Naquela portaria, foram definidos recursos para o 

financiamento das instituições, que deveriam englobar todas as modalidades já existentes (pagamento por 

produção, FIDEPS, Programa de Reforço à Manutenção dos Hospitais Universitários e quaisquer outros 

incentivos repassados de forma destacada), além do incentivo à contratualização que seria repassado pelo 

Ministério da Saúde. A atenção de média complexidade passaria a ser financiada por orçamentação 

específica (Carmo et al., 2007). Brizola (2010) ressalta que essa contratualização prevê uma nova lógica de 

financiamento, sendo ideia do MS fazer com que os HUs se integrem totalmente à rede de cuidados 

contribuindo para o fortalecimento do SUS.  

 

5.5 A Crise dos Hospitais Universitários Federais  

 

Desde 2006, o TCU constata que nos HUFs os recursos de custeio, repassados pelos SUS, estavam 

sendo utilizados para o pagamento de empregados terceirizados, responsáveis por 37,74% dos trabalhadores 

dos 45 HUs do país, que têm como principal entrada de recursos os provenientes do MEC para o pagamento 

do salário dos servidores federais, e do MS, para compra de bens permanentes e insumos. Sendo assim, 

parte dos recursos do MS eram para pagamento dos empregados terceirizados (Parreira Alves et al., 2015) 

que as universidades passaram a contratar por meio das fundações de apoio, devido à ausência de concursos 

públicos e à consequente falta de profissionais, assim endividando os hospitais (Vignoli Neto, 2013). O 

pagamento dos terceirizados era feito com os recursos que deveriam ser utilizados na estrutura. Segundo 

Arquimedes Ciloni, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das IFES (Andifes, 2009), em 2009, 

quase 45% do financiamento foi usado para pagamento de pessoal terceirizado (celetista), sendo necessárias 

cinco mil novas vagas para quadro técnico-administrativo. 

Naquele momento, os quadros de pessoal dos HUFs eram compostos por diversos profissionais: 

servidores públicos vinculados às universidades federais regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU); 

contratados por fundações e outros vínculos; terceirizados para diversas funções operacionais; entre outros. 

Além desses, havia professores universitários dos cursos de saúde, residentes de diversas áreas e alunos 

em formação. Uma vez que estes não eram funcionários (Moselli & Velasco, 2015; Souto, 2015), gerou-se 

uma diversidade de vínculos e, consequentemente, endividamento para os hospitais de ensino. O relatório 
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REHUF (2009) consta que, em 2008, os HUFs possuíam um quadro de pessoal com 66.843 colaboradores, 

sendo 38.878 servidores públicos e celetistas do MEC e 27.745 sem vínculo com o MEC ou MS, isto é, 

terceirizados, contratados de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por Solicitação de 

Serviço de Pessoa Externa (SSPE) e Recibo de Prestação de Serviços (RPS). O endividamento aumentou nos 

últimos anos e as previsões apontam para uma situação cada vez pior. Foram 2.508 aposentadorias para 

2009 e 2010, além da necessidade emergencial de pessoal nos HUFs (médicos, enfermeiros, auxiliares 

técnicos, entre outros) de 5.715 profissionais.   

Corroborando o problema exposto acima, a área de pessoal dos HUFs é um dos aspectos mais 

críticos da crise, já que não há uma política de recursos que seja planejada para atender as características 

típicas de um hospital de ensino. Ao mesmo tempo, não há política com diretrizes para efetivamente 

solucionar questões relacionadas ao número e perfil de servidores alocados aos HUFs, à agilidade de 

reposição desses servidores e aos mecanismos de flexibilidade de horário, de remuneração variável e de 

responsabilização, para, respectivamente, dar condições aos hospitais de funcionar adequadamente de 

forma ininterrupta, propiciar a valorização e o estímulo dos profissionais, e vincular a atividade profissional 

às metas de ensino, de pesquisa e de assistência desejadas pela instituição. É preciso avançar e entender 

que os recursos humanos não estão nas instituições, mas sim são as organizações, e que para produzir 

saúde não basta apenas tecnologia, sendo necessária mão-de-obra intensiva (Zucchi, 2002). 

De acordo com March (2012), nas últimas duas décadas, as universidades públicas passaram por 

uma crise devido ao subfinanciamento, associado aos instrumentos heteronômicos na área de pesquisa e 

de pós-graduação, via organismos de avaliação e fomento externos e, mais recentemente, o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) resultou em um enorme 

impacto no ethos acadêmico.  

De Oliveira Sousa, Littike e Sodré (2013) criticam que a gestão tenha se transformado na causa de 

toda a crise vivida pelos hospitais. No entanto, não é levado em consideração que, nos últimos anos, a área 

da saúde, incluindo os HUFs, está sendo sucateada e precarizada pelo governo federal, além de estar 

passando por outros determinantes, como a queda no número de servidores, o baixo investimento, a 

deteriorização da estrutura física e as falhas na rede do SUS. 

Para a Andifes, essa dívida seria, em 2003, de R$303 milhões e, para o MEC/MS, seria de R$230 

milhões. Ainda segundo a Andifes, em outubro de 2007, os hospitais viviam uma situação de “equilíbrio 

estável”, com a dívida chegando a R$440 milhões. No mesmo ano, o investimento em saúde foi de R$40 
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bilhões. Ainda assim, os HUs, que representam 2,3% dos hospitais, respondem por 10% dos leitos e 12% 

das internações no país (Pilloto, 2008). 

 

5.6 A Gestão nos Hospitais Universitários Federais  

 

Realmente a gestão não é privilegiada nos HUFs, o que é comprovado em pesquisa de Martins, 

Portulhak e Voese (2015), que realizaram um diagnóstico em relação à utilização de artefatos de controle 

gerencial por HUFs, com base nos elementos elencados nas pesquisas de Frezatti (2005, 2006, 2007), 

classificando as entidades em estágios de 1 a 5.  Os/As referidos/referidas estágios/variáveis são: Estágio 

1 – a entidade possui sistemas de apuração de custos (métodos de custeio); Estágio 2 – a entidade utiliza 

planejamento estratégico e orçamento; Estágio 3 – a entidade utiliza relatórios gerenciais (análise por tipo 

de indicador, análise por área, análise por elemento de informação); Estágio 4 – a entidade possui programa 

de redução de desperdícios; e Estágio 5 – a entidade possui sistema de gestão de valor (Indicadores). Para 

cada variável, foram definidos artefatos a serem incluídos no questionário e, para cada artefato, definiu-se 

um escore atribuído por Frezatti (2006, 2007) por meio da técnica de Analytic Hierarchy Process (AHP). 

Foram pesquisados 11 HUFs, sendo 1(um) localizado na região norte, 2 (dois) no Nordeste, 3 (três) 

na centro-oeste e no sul e 2 (dois) no sudeste. Nesses hospitais os elementos de planejamento estratégico 

são os mais utilizados. Enquanto artefatos de orçamento, são utilizados por apenas um hospital de pequeno 

porte; dois desses HUFs não apresentam qualquer artefato de controle gerencial. Este controle está mais 

avançado em apenas dois hospitais de grande porte, por estarem classificados no Estágio 5 de 

desenvolvimento de controle gerencial, ao aderirem ao Balanced Scorecard (BSC) e ao Activity Based 

Management (ABM), e em um de médio porte, no Estágio 4. Nota-se, ainda, que outros desenvolvimentos 

recentes da área de controle gerencial, como o custeio-padrão, o Activity Based Costing (ABC) e o Economic 

Value Added (EVA), não apresentaram aderência, concluindo, assim, que o porte do hospital se mostrou 

relevante. No entanto, Littike e Sodré (2015) analisaram o processo de trabalho dos gestores de um HUF e 

concluíram que a característica mais expressiva da gestão foi o improviso, pois este é fundamental para que 

o HU continue a funcionar. Na rotina de trabalho do gestor, sobressai o uso da inventividade e a experiência 

para solucionar situações complexas. Porém, o uso constante do improviso por parte dos gestores em sua 

ação cotidiana pode comprometer o processo decisório na sua forma planejada e proativa; a limitação do 

poder decisório é outro fator que influencia o trabalho de gestão.  
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Cabe lembrar que o SUS reembolsa os hospitais com base numa tabela de preços única para cada 

procedimento, não importando o tempo de permanência ou os gastos reais com os pacientes. Além disso, 

Pilloto (2008) afirma que, em 1996, foram congelados os valores da tabela de procedimentos do SUS. A 

situação é agravada pela complexidade dos atendimentos, a concentração de serviços médicos 

especializados com forte demanda por atualização tecnológica, a existência de cursos de pós-graduação e o 

crescimento da população idosa com suas exigências específicas. Esses fatores fazem com que as entidades 

requeiram grandes investimentos em espaço físico, tecnologia e equipamentos (Bonacim & Araujo, 2010). 

Nesse sentido, Borges, Martins, Neto e Ribeiro (2015) realizaram, no Hospital de Clínicas de 

Uberlândia (HCU), uma pesquisa com o objetivo de verificar se existe sustentabilidade econômico-financeira 

nas diárias de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. A conclusão foi que a receita, em hospitais 

universitários de ensino, de acordo com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e órtese, prótese e 

materiais especiais , é menor que o custo unitário da diária da referida UTI pediátrica. Isso causa deficit na 

organização, que é dependente do SUS como sua única fonte de receita, sem considerar a alocação dos 

custos indiretos. Essa situação tem sido agravada, pois a tabela do SUS de serviços hospitalares não sofre 

reajuste há oito anos, impedindo o equilíbrio da sustentabilidade econômico-financeira desses hospitais. 

Um outro problema relatado é o equacionamento do financiamento dos HUFs, que é um dos 

suportes para a garantia da sustentabilidade desses hospitais. Esse financiamento origina-se essencialmente 

de quatro fontes de recursos, a saber: folha de pagamento dos estatutários, orçamento de custeio definido 

pelo MEC, previsão de repasses do Programa Interministerial (parte do MEC) e repasses de recursos do 

Fundo Nacional de Saúde, para ressarcimento dos procedimentos ambulatoriais e das internações 

hospitalares do SUS, que incluem outras parcelas, como a parte do Programa Interministerial de 

responsabilidade do MS, o FIDEPS e o Incentivo de adesão a contratualização (IAC). Além dessas fontes, os 

hospitais contam com outras menos expressivas, oriundas de convênios com órgãos do MEC, MS e outros, 

de receitas próprias, incluídas as provenientes de pagamentos de serviços prestados a particulares e 

convênios, entre outros (TCU 2009). 

Em função de toda a situação relatada e da redução de financiamento por parte do governo, os 

hospitais buscam mais recursos através do SUS para seu financiamento, assumindo metas impossíveis de 

serem cumpridas. Outras alternativas de financiamento são utilizadas como doações (Associação dos Amigos 

do Hospital das Clínicas-AAHC, valores cobrados na conta de luz, etc.) e outros auxílios não estatais, por 

exemplo. Dessa forma, é evidente que, nos últimos anos, com a crise da falta de custeio do SUS, os HUs, 
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por conta da sua grande capacidade e qualidade, ficaram sobrecarregados. Logo, a crise atual resulta de 

uma grande dívida acumulada por esses hospitais. 

Cislaghi (2010) argumenta que todo o debate atual das contra-reformas nas políticas sociais termina 

no embate entre duas explicações causais para a falência das políticas públicas: problemas de gestão ou de 

subfinanciamento público. A realidade demonstra, segundo os próprios dados do Ministério da Educação, 

que apenas os HUFs acumulam, por ano, um deficit total de R$30 milhões entre o que é produzido e o que 

é pago, problema que se origina nos valores defasados da tabela SUS, levando a uma dívida maior do que 

todo o recurso do Banco Mundial para o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários 

Federais (REHUF). Segundo o relatório do programa de 2009, o deficit, no ano anterior, foi de 

R$221.148.969,39. A receita corrente dos HUFs teria sido de R$3.704.219.994,05, e a despesa corrente, 

de R$3.925.368.963,44 (REHUF, 2009).  

O SUS tem, portanto, como um dos principais problemas enfrentados desde a sua criação, o 

financiamento, devido à instabilidade dos parâmetros dos gastos em saúde, comprometendo a prestação de 

serviços de qualidade e o acesso universal da sociedade brasileira. Apesar de todas as tentativas do Governo 

Federal para otimizar a gestão dos HUFs com diversas normas editadas, a situação vem se agravando a 

cada dia que passa. Com esse objetivo, foi criado o programa REHUF.   

 

5.7 Em resumo 

 

O presente capítulo abordou a criação do SUS na CF/88, momento em que a saúde no Brasil foi 

universalizada. As funções do SUS são: regular, fiscalizar, controlar e executar. No SUS, estão incluídas a 

atenção primária, secundária e terciária à saúde e a assistência à saúde. As escolas médicas no Brasil, 

inicialmente, foram criadas na Bahia e no Rio de Janeiro em 1808, com a vinda da família real; e o primeiro 

HUFs (UFRJ) foi criado em 1900, no Rio de Janeiro. No campo do ensino, pesquisa e extensão e assistência, 

os HUFs – 50 no total atualmente - são referência nas regiões em que estão inseridos e estão distribuídos 

por todas as regiões do país. Neste capítulo, percebe-se que a situação econômica dos hospitais no Brasil é 

crítica, tanto mais dos HUFs, por contemplarem ensino, pesquisa, extensão e assistência. Percebemos que 

o Governo Federal fez diversos esforços no sentido de emitir normatizações desde 1991 relacionadas à 

Gestão/financiamento dos HUFs; entretanto, não obteve êxito.  

O capítulo seguinte atende à reestruturação dos HUFs e à caracterização da EBSERH. 
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CAPÍTULO 6: A REESTRUTURAÇÃO DOS HUFs - REHUF E A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES (EBSERH) 

 

 

  O capítulo está dividido em 10 seções. Na primeira seção é apresentado o programa REHUF, que é 

alternativa encontrada pelo Governo para reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Na segunda 

seção é apresentada a EBSERH: criação, tipo societário e informações gerais da empresa no tocante ao 

capital social, sede e filiais, e missão. Na terceira seção são relacionadas as competências da empresa. Na 

seção seguinte é efetuada uma breve visão do Estatuto Social e da Estrutura de Governança da empresa. 

Importante destacar como é o Regime de Contratação de Pessoal, que é o da CLT, apresentado na seção 5.  

Na seção 6 é explicado como se dá o processo de adesão e o período de transição. Atualmente, 40 HUFs 

aderiram à Gestão da EBSERH e 10 ainda não, pelo que na seção sete é mostrada a relação dos HUFs 

aderentes e não aderentes. Na seção oito é apresentada uma visão geral do Sistema ERP utilizado o AGHU. 

Na seção nove são comentadas as pesquisas recentes. A última seção, por sua vez, apresenta o resumo do 

capítulo.  

 

6.1 O REHUF - Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais  

 

Em 2010 através do decreto nº 7082/2010 foi instituído o Programa de Reestruturação dos 

Hospitais Universitários Federais – REHUF. Esse programa se apresenta com uma proposta de novas 

práticas de gestão e organização do sistema de serviços de saúde destinada à reestruturação e revitalização 

dos hospitais das universidades federais integrados ao SUS. 

A proposta contempla: (i) validação do modelo de sustentabilidade dos HUs, com base em 

desempenho versus custos; (ii) pactuação de MEC e MS na proporcionalidade de participação na 

orçamentação global; (iii) contratação de pessoal em caráter emergencial; (iv) regularização das contratações 

das fundações de apoio; (v) fonte de financiamento da depreciação anual predial e tecnológica; e (vi) fonte 

de financiamento para ativação dos leitos (Martins, 2012). Esta também inclui a necessidade de manutenção 

predial e de cobertura da depreciação tecnológica com recursos alocados do adicional de 3% do valor 

pactuado entre MEC e MS, corroborado por diagnóstico situacional por corpo técnico competente. Além 

disso, faz parte a ativação da capacidade instalada total de leitos dos HUs por meio da pactuação entre esses 
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ministérios, de acordo com a necessidade do sistema de saúde e com a definição de fontes de investimentos 

e custeio (Martins, 2012). 

De acordo com o Decreto nº 7.082, para que os HUFs possam desempenhar plenamente suas 

funções em relação às dimensões de ensino, pesquisa e extensão e à dimensão da assistência à saúde, 

como também as funções de centros de referência de média e alta complexidade para a rede pública, cujos 

serviços são compostos de objetivos específicos, o REHUF orienta-se pelas seguintes diretrizes: 

I - Instituição de mecanismos adequados de financiamento, compartilhados entre as áreas da 

educação e da saúde (alterado pelo Decreto nº 8.587, de 11 de dezembro de 2015);  

II - Melhoria dos processos de gestão; 

III - Adequação da estrutura física; 

IV - Recuperação e modernização do parque tecnológico; 

V - Reestruturação do quadro de recursos humanos dos hospitais universitários federais; 

VI - Aprimoramento das atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão, bem 

como à assistência à saúde, com base em avaliação permanente e incorporação de novas 

tecnologias em saúde (Brasil, 2010). 

O REHUF dispõe sobre o financiamento compartilhado dos HUFs entre as áreas da educação e 

saúde, sob regime da pactuação global com os hospitais (Souto, 2015). Sodré et al. (2013) comentam, a 

respeito do Programa REHUF, que o financiamento dos hospitais de ensino é destaque no Decreto nº 7.082, 

que estipula a partilha igualitária entre MEC e MS nas despesas dos HUFs. Nesse texto, saúde e educação 

necessitam de uma programação orçamentária, de forma a cumprir as parcelas cabíveis, respectivamente. 

Há, nessa partilha, a intencionalidade do MEC em reduzir sua participação no orçamento dos HUFs, ao 

mesmo tempo que seria ampliada a do MS. Subjaz aqui a intenção de esquiva das responsabilidades 

financeiras e/ou despesas, numa lógica em que a educação e a saúde são por demais dispendiosas ao 

governo. Os discursos dos Ministérios da Saúde e da Educação apontam que o alcance dessa reestruturação 

requer alterações significativas no parque tecnológico, na estrutura física, no quadro de pessoal, no processo 

de avaliação e na participação de atores externos à instituição.  

Apesar de prevista no art. 4 do Decreto nº 7.082, de 27 de janeiro de 2010, a partilha igualitária 

entre MS e MEC, a partir do ano de 2012, não ocorreu. O artigo 7º do Decreto nº 8.587, de 11 de dezembro 

de 2015, o revogou. O artigo 3º também foi alterado, prevendo que, no tocante à instituição de mecanismos 

adequados de financiamentos, serão compartilhados entre as áreas de educação e saúde, e que qualquer 
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eventual diferença de recursos relativos aos anos de 2010 a 2014, na vigência do Decreto nº 7.082, o MS 

estará dispensado de efetuar a complementação (Brasil, 2015). 

A universidade a qual o hospital está vinculado deve apresentar ao MEC e ao MS um plano de 

reestruturação do HU, aprovado por seu respectivo órgão superior. Esse plano de reestruturação deverá 

conter: diagnóstico situacional da infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos; especificação das 

necessidades de reestruturação da infraestrutura física e tecnológica; análise do impacto financeiro previsto 

para desenvolvimento das ações de reestruturação do hospital; elaboração de diagnóstico da situação de 

recursos humanos e proposta de cronograma para a implantação do plano de reestruturação, vinculando-o 

ao desenvolvimento de atividades e metas (Brasil, 2010). Assim, por meio do REHUF, foram realizadas ações 

no sentido de garantir a recuperação física e tecnológica, e também de atuar na reestruturação do quadro 

de recursos humanos das unidades, sendo responsável pela gestão do programa (Souto, 2015). 

 

 

6.2 A criação da EBSERH   

 

A criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) integra um conjunto de medidas 

adotadas pelo Governo Federal para a reestruturação dos hospitais vinculados às IFES (Souto, 2015). Cabe 

assinalar que o TCU, através do Acordão n º 2893/2009, recomendou diversas ações no sentido de 

reestruturar os HUFs. 

Em dezembro de 2010, foi enviada ao Congresso Nacional, pelo Presidente da República, a Medida 

Provisória (MP) 520, que institui a EBSERH, tendo como atividade a prestação de serviços de assistência 

médico-hospitalar e laboratorial integralmente no âmbito do SUS (Guimarães & Martins, 2015). Com todas 

as mobilizações contrárias, a referida MP não foi aprovada no prazo legal, ou seja, 60 dias da publicação e, 

por esse motivo, não gerou efeitos. Assim, o governo encaminhou ao Congresso Nacional um Projeto de Lei 

para aprovação com algumas alterações em relação à proposta inicial. Após tramitar pelo Congresso, a lei 

foi aprovada com alterações, sendo a de nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.  

Os fatores determinantes identificados para a criação da empresa foram o deficit orçamentário, o 

deficit de atendimentos e o deficit do quadro de pessoal (Guimarães & Martins, 2015; Silva, et al., 2013) 

corroboram Guimarães e Martins (2015), citando que as finalidades da empresa são reestruturar os hospitais 

universitários federais e solucionar o problema de recursos humanos. As duas instituições modelos para a 
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sua criação foram: o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), 

ambos localizados em Porto Alegre (RS), Brasil (Oliveira, 2014). 

A EBSERH é uma empresa pública, integrante da Administração Pública Indireta, vinculada ao MEC. 

Cabe esclarecer que empresa pública, conforme previsto no Decreto-Lei nº 200/1967, é uma entidade 

dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União. É 

também criada por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força 

de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer uma das formas 

admitidas em direito. É entidade descentralizada da administração, que compõe a administração pública 

indireta do Estado. O art. 5 do referido decreto prevê que a empresa pública é uma entidade criada com a 

finalidade de explorar atividade econômica. 

Vignoli Neto (2013) ressalta que a empresa pública cumpre um papel restrito, em casos 

excepcionais, tanto no exercício da atividade econômica, quanto na prestação de serviços públicos passíveis 

de serem explorados diretamente pelo Estado ou serem delegados a particulares sob o regime de concessão 

ou permissão, com intuito de lucro, conforme previsto no art. 175 da CF/88. A exploração de atividade 

econômica é constitucionalmente reservada à iniciativa privada, de acordo com os princípios da livre iniciativa 

e da propriedade privada. Para esse autor, apesar de haver dispositivos na lei que digam observar e respeitar 

o princípio da autonomia universitária, a simples transferência da gestão do hospital universitário para uma 

empresa pública já é, em si, uma grande afronta ao dito princípio. Mafra, Vieira e Brocker (2015) ressaltam 

que a empresa apoia o ensino, a pesquisa e a extensão, conforme observado nos termos do art. 207 da 

Constituição Federal, que trata da autonomia universitária.  

A empresa tem sede e foro em Brasília (DF) e atua em todo o território nacional, podendo criar 

subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país (dessas existem apenas as filiais-

hospitais em vários estados com base na Resolução nº 25, de 21 de março de 2013, com o objetivo de 

gestão dos hospitais). A EBSERH e suas subsidiárias devem ser fiscalizadas pelos órgãos de controle interno 

do Poder Executivo e de controle externo, exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de 

Contas (art. 14 da Lei nº 12.550/2011).  

De acordo com o estatuto social da empresa, esta possui patrimônio próprio e capital social 100% 

público, totalizando R$5 milhões, integralmente sob a propriedade da União, podendo ser aumentado e 

integralizado com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela 

incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro. Tem-se, então, 
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que, similarmente às entidades da administração pública, além de autonomia administrativa e patrimonial, 

a EBSERH possui autonomia financeira (ainda que relativa).  

A missão da empresa é prestar serviços gratuitos às instituições de ensino, apoiando-as, 

complementando sua visão da organização e sendo referência na gestão de HUFs (e congêneres). Por isso, 

presta atenção à saúde de primor e fornece um cenário de prática, adequado à formação profissional e à 

geração de conhecimento em saúde. Os valores da EBSERH, conforme expressos no portal da instituição, 

são: ética, transparência, compromisso social, solidariedade, responsabilidade ambiental e compromisso 

com a excelência. A proposta para 2016 era estruturar uma rede de hospitais para o alcance gradual dos 

resultados contratualizados com o SUS e com as universidades.  

 

 

6.3 Competências da EBSERH   

 

Segundo o art. 4º da Lei nº 12.550, as competências da empresa são: administrar unidades 

hospitalares, bem como prestar serviços  de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio 

diagnóstico e terapêutico à comunidade; no âmbito do SUS,  prestar serviços às instituições públicas federais 

de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-

aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem 

fixadas em seu estatuto social; apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de  IFES e de outras 

instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua 

atividade torne necessária essa cooperação, em especial a implementação de residência médica ou 

multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS; 

prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas, nos 

hospitais universitários federais e congêneres; prestar serviços de apoio ao processo de gestão desses 

hospitais, com a implementação de sistema de gestão único, com geração de indicadores quantitativos e 

qualitativos, para o estabelecimento de metas; e exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, nos 

termos do Estatuto Social (Brasil, 2011).  
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6.4 Estatuto Social e Organograma da EBSERH 

 

O estatuto social da empresa foi aprovado pelo decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, 

como uma empresa pública federal, unipessoal, vinculada ao MEC e não ao MS. Por ser uma empresa pública, 

compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), entre outras atividades, a formulação 

das diretrizes à política de pessoal das empresas estatais federais, conforme previsto no Decreto nº 3.735, 

de 24 de janeiro de 2001 (Moselli & Velasco, 2015). A aprovação de matérias de interesse das empresas 

estatais federais, tais como aumento de capital, distribuição do lucro líquido do exercício, contratação de 

operação de crédito de longo prazo – inclusive operações de arrendamento mercantil –, emissão de 

debêntures – conversíveis ou não - em ações, ou quaisquer outros títulos e valores mobiliários, entre outros, 

depende de prévia manifestação do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, 

consoante art. 2º (Brasil, 2001). 

De acordo com Vignoli Neto (2013), o estatuto prevê uma organização com participação coletiva; 

entretanto, os órgãos estatutários são eminentemente consultivos, e não legitimamente decisórios. A 

administração dos hospitais não passaria pela colegialidade e transparência necessária que uma entidade 

ligada às universidades necessita, com representação deliberativa de todas as categorias envolvidas. 

Constam no estatuto social da EBSERH os seguintes órgãos estatutários: Conselho de Administração, 

Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e Fiscal.  Mafra et al. (2015) acrescentam, classificando-os como 

órgãos de administração e de fiscalização. Os órgãos de administração são: Diretoria Executiva, Conselho de 

Administração e Conselho Consultivo; e os de fiscalização: Conselho Fiscal e Auditoria Interna. Os autores 

incluem a Auditoria Interna, não citada no Estatuto, como órgão de fiscalização. 

O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSERH, composto por nove 

membros nomeados pelo Ministro da Educação, a saber: três membros indicados pelo Ministro, sendo que 

um será o presidente do Conselho e outro, substituto nas suas ausências e impedimentos; o presidente da 

empresa, que não poderá exercer a presidência do Conselho, ainda que interinamente; um membro indicado 

pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão; dois membros indicados pelo Ministro da Saúde; um 

representante dos empregados e respectivo suplente; e um membro indicado pela Andifes, sendo reitor de 

universidade federal ou diretor de hospital universitário federal. A Diretoria Executiva é composta por até sete 

membros, que terão a função de administrar a empresa. Entre eles, o presidente e até seis diretores, todos 
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nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro da 

Educação. 

O Conselho Consultivo é o órgão permanente que tem as finalidades de consulta, controle social e 

apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. É constituído pelos seguintes membros: o 

presidente da empresa, que também o preside; dois representantes do Ministério da Educação; um 

representante do Ministério da Saúde; um representante dos usuários dos serviços de saúde dos HUFs, 

indicado pelo Conselho Nacional de Saúde; um representante dos residentes em saúde dos mesmos 

hospitais, indicado pelo conjunto de entidades representativas; um reitor ou diretor de hospital universitário, 

indicado pela Andifes e um representante dos trabalhadores dos HUFs administrados pela EBSERH, indicado 

pela respectiva entidade representativa. O Conselho Fiscal é um órgão permanente composto de três 

membros efetivos e seus respectivos suplentes. Um membro é indicado pelo Ministro da Educação e exercerá 

a sua presidência; um membro é indicado pelo Ministro da Saúde e o outro é indicado pelo Ministro da 

Fazenda, como representante do Tesouro Nacional. 

 

 

6.5 Regime de Contratação de Pessoal 

 

Em virtude de sua personalidade jurídica de direito privado, seu regime de contratação de pessoal 

permanente (sede) é o da CLT e legislação complementar (Souto, 2015), não garantindo aos trabalhadores 

estabilidade no emprego. A contratação está condicionada à prévia aprovação em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administracão, conforme 

art. 10 da Lei nº 12.550 (Brasil, 2011). A equipe dos hospitais filiados à EBSERH e da sede, em abril 2018, 

totalizava 26.912 funcionários. Existia vacância de 2518 vagas. Cabe ressaltar que os HUFS que aderiram 

à gestão da EBSERH passam a ser filiais da EBSERH. De acordo com Moselli e Velasco (2015), esta foi 

criada para atender a apenas cinco HUFs e, em apenas 18 meses de operação, já contava com 23 filiais, 

com um quadro de pessoal superior a 40.000 funcionários, com previsão de atingir 60.000 até o final de 

2016, o que não ocorreu. A contratação de pessoal pela EBSERH cumpre o acórdão do TCU, que exigiu a 

substituição dos servidores contratados pelas fundações de apoio às universidades, que somavam 26 mil 

servidores em todo o país. 
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6.6 Contrato de Adesão e seus Efeitos   

 

As universidades federais podem contratar a EBSERH para a melhoria da gestão de suas unidades, 

e a adesão das instituições federais de ensino ou instituições congêneres é feita a partir da assinatura de 

Termo de Adesão e Contrato. A decisão pela contratação cabe à cada universidade, no âmbito de sua 

autonomia universitária, sendo a adesão aprovada nos respectivos Conselhos Universitários. Após adesão, o 

primeiro passo é a preparação das atividades de dimensionamento dos serviços e de pessoal e elaboração 

de um plano de reestruturação do hospital. O segundo passo é o envio ao Departamento de Coordenação e 

Governança das empresas Estatais - Dest/MP do relatório de dimensionamento de serviços e de pessoal 

para aprovação do quantitativo de vagas para concurso público e, após aprovação das vagas pelo Dest/MP, 

a IFES é comunicada para que tome as providências finais necessárias à assinatura do contrato de gestão. 

O contrato entre a EBSERH e a instituição deve conter as obrigações dos signatários, as metas de 

desempenho, os indicadores e prazos de execução e a sistemática para o acompanhamento e avaliação das 

metas estabelecidas, seguindo critérios de parâmetros a serem aplicados. A previsão é de que a avaliação 

de resultados obtidos, no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades, 

seja usada para o aprimoramento de pessoal e para melhorias estratégicas na atuação perante a população 

e as instituições federais de ensino ou congêneres, visando ao melhor aproveitamento dos recursos 

destinados à EBSERH. Esse contrato deve ser amplamente divulgado nos sítios da empresa e da contratante. 

A partir da assinatura do contrato entre o HUFs e a EBSERH, é constituída a equipe de governança 

do hospital, formada pelo superintendente e três gerentes - Atenção à Saúde; Administrativo e Ensino e 

Pesquisa (Brasil, 2014). O superintendente deve ser selecionado pelo reitor da universidade, 

preferencialmente dentre o quadro permanente da instituição, obedecendo a critérios estabelecidos de 

titulação acadêmica e comprovando experiência em gestão pública na área de saúde, definidos em conjunto 

entre a reitoria e a empresa, nos termos do art. 6º da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. Esta 

disporá de um ano a partir da assinatura do contrato para reativação de leitos e serviços inativos por falta de 

pessoal (art. 16). 

De acordo com o artigo 6º da Lei nº 12.550, a empresa apresenta o contrato e o plano de 

reestruturação, que tem por objetivo estabelecer ações a serem desenvolvidas no âmbito desse contrato, no 

seu primeiro ano de vigência.  As ações aqui definidas são entendidas como estratégias de intervenção de 

curto prazo, capazes de impactar sobre os problemas identificados e promover as mudanças estruturais 
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necessárias. O plano é dividido em três grandes itens: (i) o hospital, (ii) as ações estratégicas e metas, e (iii) 

o monitoramento e a avaliação. O primeiro item apresenta algumas características da unidade consideradas 

relevantes para as ações a serem desenvolvidas: perfil de atenção à saúde, ensino e pesquisa, força de 

trabalho, administração/finanças, infraestrutura, recursos recebidos via REHUF e outras fontes. Esse item 

estabelece, portanto, como o próprio nome sugere, um panorama do hospital, por meio da síntese das 

informações disponíveis em fontes de dados, como o SIS-REHUF e Sistemas de Informação em Saúde, 

geridos pelo Ministério da Saúde. As instituições públicas federais de ensino e congêneres estão autorizadas 

a ceder à EBSERH bens e direitos necessários à execução do contrato durante a vigência deste, com respaldo 

no art. 13 da Lei nº 12.550. Ressalte-se que, ao término do contrato, os bens necessitam ser devolvidos às 

contratantes (Brasil, 2011).  

 

 

6.7 Hospitais Aderentes e não Aderentes à EBSERH 

 

Em julho de 2018, dos 50 HUs vinculados a 36 universidades federais, 40 já tinham assinado 

contrato com a referida empresa (EBSERH, 2018). A relação a seguir (Quadro 11) apresenta as 

universidades federais que já têm o contrato assinado:  
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Quadro 11. Hospitais Universitários aderentes por estado e vínculo institucional 

Estado Universidade Hospital 

Piauí Universidade Federal do Piauí Hospital Universitário 

Alagoas Universidade Federal de Alagoas  Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes 

Bahia Universidade Federal da Bahia Maternidade Climério de Oliveira  
Hospital Universitário Prof. Edgard Santos 

Ceará Universidade Federal do Ceará Hospital Universitário Walter Cantidio 
Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

Maranhão Universidade Federal do Maranhão Hospital Universitário 

Paraíba Universidade Federal da Paraíba 
Universidade Federal de Campina Grande  

Hospital Universitário Lauro Wanderley 
Hospital Universitário Julio Bandeira 
Hospital Universitário Alcides Carneiro  

Pernambuco Universidade Federal de Pernambuco 
Universidade Federal do Vale do São Francisco 

Hospital das Clínicas 
Hospital Universitário Dr. Washington Antônio de 
Barros  

Rio Grande do 
Norte 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte Hospital Universitário Ana Bezerra 
Hospital Universitário Onofre Lopes 
Maternidade Escola Januário Cicco 

Sergipe Universidade Federal de Sergipe Hospital Universitário 
Hospital Regional João Batista de Carvalho Daltro  

Mato Grosso do 
Sul 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Universidade Federal da Grande Dourados 

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian 
Hospital Universitário 

Mato Grosso Universidade Federal do Mato Grosso Hospital Universitário Júlio Müller 

Brasília Universidade Federal e Brasília Hospital Universitário 

Goiás Universidade Federal de Goiás Hospital das Clínicas 

Amazonas Universidade Federal do Amazonas Hospital Universitário Getúlio Vargas 

Tocantins Universidade Federal do Tocantins Hospital de Doenças Tropicais 

Pará Universidade Federal do Pará  Hospital Universitário Betina Ferro de Souza 
Hospital Universitário João de Barros Barreto 

Espírito Santo Universidade Federal do Espírito Santo Hospital Universitário Antônio de Moraes 

Minas Gerais Universidade Federal de Minas Gerais 
Universidade Federal de Juiz de Fora  
Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
Universidade Federal de Uberlândia 

Hospital das Clínicas 
Hospital Universitário  
Hospital de Clinicas  
Hospital de Clínicas 

São Paulo Universidade Federal de São Carlos Hospital Escola Municipal Prof. Dr. Horácio Carlos 
Panepucci 

Rio Grande do Sul Universidade Federal de Santa Maria  
Universidade Federal de Pelotas  
Universidade Federal do Rio Grande  

Hospital Universitário 
Hospital Escola 
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. 

Paraná Universidade Federal do Paraná 
 

Hospital de Clínicas 

Santa Catarina Universidade Federal de Santa Catarina Hospital Universitário Ernani de São Thiago 

Rio de Janeiro Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  
Universidade Federal Fluminense 

Hospital Universitário Gafrée e Guinle  
Hospital Universitário Antônio Pedro 

Fonte: EBSERH (julho de 2018). 
 

Os hospitais universitários federais que não aderiram à gestão da EBSERH estão localizados nas 

regiões Sudeste e Sul, conforme quadro 12.  
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Quadro 12. Hospitais universitários não aderentes por estado e vinculo institucional   

Estado Universidade Hospital 

Rio de Janeiro  Universidade Federal do Rio de Janeiro  Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
Hospital Escola São Francisco de Assis 
Inst. de Doenças do Tórax 
Inst. Puericultura Ped. Martagão Gesteira  
Instituto de Ginecologia 
Instituto de Neurologia Deolindo Couto 
Instituto de Psiquiatria 
Maternidade Escola 

São Paulo Universidade Federal de São Paulo Hospital São Paulo 

Rio Grande do Sul Universidade Federal do Rio Grande do Sul Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

Fonte: EBSERH (julho de 2018). 

 

6.8 Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) 

O AGHU é um sistema de gestão hospitalar com foco no paciente, adotado como padrão para todos 

os hospitais universitários federais da rede EBSERH. Seu desenvolvimento iniciou-se em 2009, como parte 

integrante do REHUF. Para desenvolver o AGHU, a empresa utilizou como base o AGH, sistema de aplicativos 

para esse tipo de gestão, criado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), levando em conta o 

sucesso de seu modelo de gestão, desenvolvido pela própria instituição. O AGH foi desenvolvido em 

arquitetura servidor proprietário para arquitetura livre baseada na Web, que não gera custo aos HUFs. Os 

primeiros módulos do AGHU foram implantados em agosto de 2010, na Maternidade Vitor Ferreira do 

Amaral, de Curitiba (PR). O objetivo geral do sistema consiste em padronizar práticas assistenciais e 

administrativas em todos os HUF de sua rede. Seus objetivos específicos são: 

i. Informatizar os processos clínicos de atendimento ao paciente (prontuário do paciente, 

prescrição, exames, atendimento ambulatorial e outros); 

ii. Construir uma base de conhecimento com as melhores práticas de gestão; 

iii. Padronizar sistema e aplicativos de gestão; 

iv. Oportunizar a modelagem de processos e a revisão de normas; 

v. Criar um ambiente de desenvolvimento coletivo e colaborativo; 

vi. Oferecer modelos que possam ser usados na solução de problemas; 

vii. Gerenciar as informações com eficiência e efetividade; 
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viii. Prover um canal de comunicação entre os diversos profissionais que atuam nos processos 

do hospital para suporte na tomada de decisões; 

ix. Propor mudanças de processos, buscando a descentralização das informações; 

x. Transformar dados em informações.  

A finalidade do sistema é fazer com que os HUF aprimorem seus processos de atendimento à sua 

clientela. Os seus benefícios são: 

i. Viabilização de processos de gestão hospitalares definidos de acordo com as melhores 

práticas, com flexibilidade, para serem adaptados à realidade de cada instituição (sempre 

atendendo às normas do SUS);  

ii. Aquisição de rapidez e facilidade no registro e na consulta dos prontuários eletrônicos dos 

clientes;  

iii. Racionalização de processos, garantindo menor tempo entre consultas e atendimentos 

realizados a um mesmo paciente; 

iv. Aumento da segurança do paciente, por meio do acesso rápido às informações no prontuário 

on-line;  

v. Disponibilização para o uso de “perfis de acesso”, garantindo a integridade e o acesso 

adequado às informações do sistema; 

vi. Favorecimento da geração de indicadores padronizados entre todos os HUF do MEC;  

vii. Favorecimento à liberdade para utilização em diferentes plataformas tecnológicas, por meio 

do Sistema desenvolvido em software livre e flexível. 

O sistema dispõe de diversos módulos que contemplam a área administrativa-contábil, tais como 

centro de custos, compras, faturamento SUS e indicadores, e a área assistencial, com Registro de Pacientes, 

Internação, Ambulatório, Prescrição Médica, Prescrição de Enfermagem, Controles de Pacientes, Exames, 

Cirurgias, Farmacia e Prontuário-on line). Ressaltamos que o módulo de custos ainda não foi finalizado. Com 

base nas informações disponibilizadas no sítio virtual foram elaborados a tabela 2 e o gráfico 1, com o 

objetivo de demonstrar a evolução da implantação do AGHU do ano de 2010 até 2018. 
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Tabela 2. Evolução da implantação do AGHU (2010-2018) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Podemos observar que um número maior de implantações ocorreu em 2014 e 2015. Fazendo uma 

correlação com o Quadro das datas de Adesão à EBSERH (Quadro 13), verifica-se uma concentração maior 

de adesão nos anos de 2012 e 2013, com 22 HUFs. É preciso considerar que o prazo para o processo de 

transição é de um ano, mais o período de implantação dos módulos.  

Gráfico 1. Quantidade de módulos por Universidades 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No gráfico 1 podemos observar que as cinco universidades que mais módulos implantaram no 

período de 2010-2018 foram a UFRN (2 HUFs), a UFBA (2 HUFs), a UNIVASF (1 HUF), UFTM (1 HUF) e 

Soma de Total Rótulos de Coluna

Rótulos de Linha Cirurgias C.Pacientes Estoque Exames Farmácia Internação Pacientes P. EnfermagemP. Médica Prontuário OnlineCirurgiassAmbulatórioTotal Geral

2010 6 6 12

2011 1 3 3 7

2012 2 2 1 3 4 10 22

2013 1 1 1 5 5 2 7 22

2014 9 4 1 1 10 13 9 4 1 10 62

2015 3 8 2 4 3 5 2 8 4 6 45

2016 3 2 2 1 1 3 5 17

2017 2 2 1 2 7 8 2 8 7 39

2018 1 1

Total Geral 8 19 13 7 10 35 38 20 20 8 1 48 227
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UFC (2 HUFs), respectivamente. A UnB (1 HUF) aparece em 6ª posição. Algumas das razões para essa 

situação serão comentadas posteriormente.  

 

6.9 Pesquisas Recentes  

 

Apesar do pouco tempo da gestão da EBSERH, já foram feitas algumas pesquisas, comentadas a 

seguir. Moselli e Velasco (2015) ressaltam que a EBSERH tem grandes desafios em seu modelo de gestão, 

a começar por prover condições de integração e gestão a uma rede de hospitais universitários de altíssima 

complexidade, com especificidades individuais e diversificadas. São elas: perfis e portes; culturas 

organizacionais; modelos e maturidade da gestão; problemas estruturais; relações com atores sociais; 

características epidemiológicas regionais; especialidades médicas; arranjos organizacionais, entre outros 

aspectos. 

Teixeira (2015) investigou o impacto dos recursos repassados para o Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) pela EBSERH. A partir da implantação da gestão compartilhada 

e da comparação entre o volume de recursos descentralizados pela empresa em favor do referido hospital 

desde a sua contratação, em 2014, até 2015, demonstrou ter havido um impacto de apenas 12,89% no 

orçamento de despesa do exercício desse ano. Dessa forma, a descentralização dos créditos orçamentários 

não assegura a criação de condições materiais e institucionais para que os HUFs possam desempenhar 

plenamente suas funções, estando a depender cerca de 87,11% de outras fontes de recursos para custear 

todo o seu orçamento da despesa. 

De Souza Gomes, de Oliveira, Zanella e Maia (2015) analisaram a percepção dos profissionais de 

saúde de um HU em Fortaleza, sob a gestão da EBSERH. Foram identificadas diversas fragilidades no 

processo de adesão dos hospitais à empresa, como a participação dos atores diretamente envolvidos. De 

acordo com os entrevistados, a adesão deu-se de forma lenta, gradual e silenciosa, não ocorrendo 

transparência nas decisões. 

Melo e Rodrigues de Almeida (2015) pesquisaram quais as vantagens e desvantagens do novo 

modelo de gestão imposto pela EBSERH às instituições do Rio Grande do Norte. Na perspectiva do estudo 

de caso, avaliando as respostas dos entrevistados, diagnosticaram como fatores positivos a busca da gestão 

por implementar parâmetros privados de excelência com retribuição maior de acordo com as 
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responsabilidades (gratificação de chefia), vencimentos diferenciados (maiores que os praticados 

anteriormente pela instituição), cobranças para alcance de metas e, principalmente, motivação da nova 

equipe em servir o interesse público. Como fatores negativos, há a burocracia e demora em completar o 

estágio de transição. 

Em relação aos sistemas de apuração de custos, em pesquisa, Martins et al. (2015) diagnosticaram 

o sistema de apuração de custos que os HUFs utilizam. Entre os métodos de custeio apresentados na 

literatura que já foram base de estudos empíricos realizados em instituições hospitalares, destacam-se: 

Activity-Based Costing (ABC), Time-Driven ABC, padrão, absorção, direto ou variável e Reichskuratorium für 

Wirtschaftlichkeit (RKW). Foram questionados 34 HUFs gerais de grande porte sobre o método de custeio, 

as práticas de custos gerenciais utilizadas e a projeção de implantação de novas ferramentas de gestão de 

custos. No entanto, apenas quatro hospitais utilizavam algum sistema de apuração de custos. Os métodos 

utilizados pelos hospitais respondentes eram custeio por absorção e RKW, seguidos pelo custeio variável, 

contrariando a tendência observada no referencial teórico-empírico, que apresenta diversas experiências 

empíricas que abordam o método ABC em instituições hospitalares. Por serem entidades públicas, há 

obrigatoriedade da adoção de um método de custeio, conforme previsto na NBC T 16.11 (Conselho Federal 

de Contabilidade, 2011). Os resultados da presente investigação sugerem que a utilização de métodos de 

custeio nestas instituições ainda não é uma prática plenamente difundida e que esse cenário deve manter-

se em curto prazo, considerando que as entidades respondentes declararam que não têm planos formais 

para adoção futura das ferramentas contábeis. Pôde-se observar nas pesquisas que um instrumento 

fundamental à gestão somente é utilizado por um número restrito de hospitais, mesmo sendo obrigatório 

para entidades públicas. 

 

6.10 Em resumo   

 

No presente capítulo foi apresentado o REHUF, criado em 2010, que é um programa que apresenta 

uma proposta de novas práticas de gestão e organização do sistema de serviços de saúde destinado à 

reestruturação e revitalização dos HUFs integrados ao SUS. E também a EBSERH, que tem entre suas 

principais competências administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência 

médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do SUS.  Por 

ser uma empresa pública de direito privado, o Regime de Contratação de Pessoal é o da CLT. Os HUFs 



127 
 

aderentes celebram um contrato de adesão para que possam iniciar o período de transição. Com vistas ao 

aprimoramento dos processos de atendimento aos usuários e à padronização das suas operações, será 

utilizado o AGHU, nos HUFs aderentes, atualmente em número de 40. 

O próximo capítulo apresenta os resultados e discussões da pesquisa.  
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CAPÍTULO 7: AS DINÂMICAS INSTITUCIONAIS DOS HUFs: MOTIVAÇÕES, CARACTERIZAÇÃO E 

IMPLICAÇÕES 

 

Este capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados do estudo sobre os processos de 

mudança na Gestão dos HUFs Brasileiros. O estudo é de natureza interpretativa, ou seja, pressupuseram-se 

três aspectos fundamentais referidos por Covaleski et al. (1996): primeiro, as normas e as práticas 

subjacentes foram consideradas como socialmente construídas (ao invés de explorar questões mais 

técnicas); segundo, entendeu-se que a teoria é a forma de compreender a prática e a ordem sociais; e 

terceiro, considerou-se que o conhecimento também pode ter uma interpretação subjetiva. 

O processo de mudança dos HUFs foi em parte consequência da accountability e transparência 

requerida pelo TCU, que é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial dos órgãos e entidades públicas em relação à legalidade, legitimidade e economicidade. Este 

órgão teve uma grande contribuição para a resolução de problemas que vinham sendo apontados ao longo 

do tempo, culminado com o Acórdão n º 2813/2009. Esse acórdão trata dos problemas, das boas práticas 

e oportunidades de melhoria nas áreas de gestão estratégica e contabilidade, recursos financeiros, pessoal, 

materiais, insumos e equipamentos, sistemas de informação, avaliação de desempenho institucional e 

contratualização, relacionados aos HUFs, sendo as causas da crise que havia se instaurado nos HUFs. 

A contabilidade deve ser um elemento-chave da nova concepção de prestação de contas (Hood, 

1995) e, no caso dos HUFs, não havia a contabilidade de forma separada das IFES. No próprio Acórdão são 

descritas algumas limitações no tocante à Contabilidade dos HUFs tais como: a inexistência de dados 

gerenciais (contábeis ou não) nos HU; a dependência administrativa e operacional dos HU em relação às 

IFES, dificultando o fornecimento de informações às equipes; e a não-segregação efetiva de recursos entre 

Universidade e Hospital, acarretando informações financeiras e orçamentárias imprecisas. 

Nessa perspectiva, cabe lembrar que o objetivo geral desta tese é analisar as dinâmicas institucionais 

dos HUFs brasileiros e as implicações na contabilidade, decorrentes do REHUF e da criação da EBSERH, 

explorando os motivos, atores e processos que condicionaram e condicionam a atuação dessas entidades 

públicas. A primeira seção está delineada de modo a responder à pergunta de pesquisa: Quais as razões de 

os hospitais universitários aderirem ou não aderirem à EBSERH? Nas seções seguintes serão analisados o 

processo de mudança, as dinâmicas institucionais, os atores envolvidos, as falhas e a resistência ao processo 

de mudança, e a avaliação do processo de mudança. Na seção seguinte é apresentado o Sistema ERP- 
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AGHU e o AGHU no HUB, com a análise das falhas e barreiras na implementação do AGHU. Na quarta seção 

é analisado o setor de contabilidade e seus sistemas informatizados, com o módulo de custos AGHU e a 

contabilidade dos HUFs. Na quinta seção é analisada a accountability e transparência nos HUFs. Na última 

seção é apresentado um resumo do capítulo. 

 

7.1 Adesão à EBSERH  

 

 O processo de recolha dos documentos (atas) se deu no período de fevereiro/2017 a 

setembro/2017. Conforme relatado no Capítulo 4, o processo foi trabalhoso, pois as Universidades utilizam 

procedimentos diferentes em relação a disponibilização desses documentos. Algumas universidades os 

disponibilizam no site institucional. Dessa forma, as atas das outras universidades foram solicitadas por 

email e, quando estas não foram enviadas, foram obtidas através do e-SIC. A leitutra e análise das atas 

também demandou bastante tempo, já que o quantitativo ultrapassou 500 páginas. De posse das atas dos 

Conselhos Universitários das instituições envolvidas e após a leitura criteriosa de todas elas, o quadro abaixo 

foi elaborado com base nas datas desses documentos em que os Conselhos Superiores aprovaram a adesão 

à EBSERH. 
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Quadro 13. Datas das Atas de Adesão à EBSERH 

Universidades/HUFs Data da Ata 

Universidade Federal do Piauí 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

29.11.2011 

Universidade Federal de Minas Gerais 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

14.03.2012 

Universidade Federal de Pelotas 
HOSPITAL ESCOLA 

23.03.2012 

Universidade Federal do Maranhão   
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

23.03.2012 

Universidade de Brasília  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 

18.05.2012 

Universidade Federal de Mato Grosso 
HU JÚLIO MÜLLER 

17.10.2012 

Universidade Federal da Bahia 
HU PROFº EDGARD SANTOS 

18.10.2012 

MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA 18.10.2012 

Universidade Federal do Amazonas 
HU GETÚLIO VARGAS 

31.10.2012 

Universidade Federal do Ceará 
HU WALTER CANTÍDIO 

14.12.2012 

MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 14.12.2012 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
HU ANA BEZERRA 

20.12.2012 

HU ONOFRE LOPES 20.12.2012 

Universidade Federal de São Carlos 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

28.02.2013 

Universidade Federal do Vale do São Francisco 
HOSPITAL DE ENSINO DR. WASHINGTON ANTÔNIO DE BARROS 

08.03.2013 

Universidade Federal de Juiz de Fora 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA 

02.04.2013 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
HU MARIA APARECIDA PEDROSSIAN 

16.04.2013 

Universidade Federal do Espírito Santo 
HU CASSIANO ANTONIO MORAES 

25.04.2013 

Universidade Federal da Paraíba 
HU LAURO WANDERLEY 

30.04.2013 

Universidade Federal da Grande Dourados  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

27.05.2013 

Universidade Federal de Pernambuco 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

02.12.2013 

Universidade Federal do Pará 
HU BETINNA FERRO DE SOUZA 

18.12.2013 

HU JOÃO DE BARROS BARRETO 18.12.2013 

Universidade Federal de Alagoas 
HU PROF. ALBERTO ANTUNES 

13.01.2014 

Universidade Federal de Santa Maria 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA 

28.02.2014 

Universidade Federal do Paraná 
HOSPITAL DE CLÍNICAS 

28.08.2014 

MATERNIDADE VICTOR FERREIRA DO AMARAL 28.08.2014 

Universidade Federal de Goiás  
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

05.12.2014 

Universidade Federal do Rio Grande 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET CORRÊA JR 

17.07.2015 

Universidade Federal de Santa Catarina 
HU POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO 

01.12.2015 

Universidade Federal de Campina Grande 
HU ALCIDES CARNEIRO 

09.12.2015 

HOSPITL UNIVAERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA 09.12.2015 

Universidade Federal Fluminense 
HU ANTONIO PEDRO 

16.03.2016 

Universidade Federal de Uberlândia 
HOSPITAL DE CLÍNICAS 

23.03.2018 

http://www.hc.ufmg.br/
http://heufpel.com.br/inicio.php
http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufma
http://www.ebserh.gov.br/web/hub-unb
http://www.ebserh.gov.br/web/hujm-ufmt
http://www.complexohupes.ufba.br/
http://www.mco.ufba.br/
http://hugv.ufam.edu.br/
http://www.huwc.ufc.br/
http://www.meac.ufc.br/
http://www.ebserh.gov.br/web/huab-ufrn
http://www.huol.ufrn.br/
http://www2.ufscar.br/home/index.php
http://www.univasf.edu.br/
http://www.ufjf.br/hu/
http://www.nhu.ufms.br/
http://portal.ufes.br/hospital-universit%C3%A1rio-cassiano-antonio-moraes-hucam
http://www.hulw.ufpb.br/
http://hu.ufgd.edu.br/
http://www.ufpe.br/hc
http://www.bettina.ufpa.br/
http://www.barrosbarreto.ufpa.br/
http://www.hupaaufal.org/
http://www.husm.ufsm.br/
http://www.hc.ufpr.br/
http://www.ufpr.br/portalufpr/maternidade-victor-ferreira-do-amaral/
https://www.hc.ufg.br/
http://www.hu.ufsc.br/
http://www.ufcg.edu.br/prt_ufcg/orgaos_suplementares/hu/hu.php
http://www.ufcg.edu.br/index1.php
http://www.huap.uff.br/portal
http://www.hc.ufu.br/
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Fonte: Elaborado pela Autora 

Em relação às datas de adesão apresentadas no quadro 13, pode-se observar que a primeira 

universidade que aprovou a adesão à EBSERH foi a UFPI – Universidade Federal do Piauí em 2011. Cabe 

ressaltar que o hospital vinculado à universidade ainda não estava em funcionamento. Nos anos de 2012 e 

2013, ocorreu um maior número de adesões, 9 universidades em cada ano totalizando, ao final de 2013, 

18 universidades, o que representa 22 hospitais universitários. Observa-se também que não houve uma 

adesão regionalizada. A adesão ocorreu de forma aleatória, nos três primeiros anos. No entanto, a maior 

parte das universidades da Região Nordeste aderiram até 2013, somente restando a Universidade Federal 

de Alagoas – UFAL, cuja adesão se deu no ano seguinte. Como se pode perceber, aproximadamente 50% 

das IFES aderiram a gestão nos 3 primeiros anos (2011-2013), o que impactou no planejamento inicial da 

EBSERH – Sede, pois a adesão foi maciça nesse período, conforme será demonstrado adiante. 

No ano de 2014, houve a adesão de 4 universidades, o que representa 5 hospitais e, em 2015, de 

3 universidades, o que representa 4 hospitais. Em 2016, apenas 1 universidade com 1 hospital. A última 

universidade a aderir a gestão foi a Universidade Federal de Uberlândia em 2018. Algumas universidades 

aderiram à gestão da EBSERH sem a respectiva aprovação nos Conselhos Universitários. São elas: 

Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal do Tocantins, Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trata-se de decisão ad referendum ao Conselho 

Universitário, conforme comentado anteriormente. Em julho de 2018, três universidades ainda não haviam 

aprovado a adesão à EBSERH: a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, a Universidade Federal de 

São Paulo – Unifesp - e a Universidade Federal do Rio do Sul- UFRGS. Cabe assinalar que os HUFs vinculados 

a essas IFES são no total de 10. 

 

7.1.1 Razões da Adesão à EBSERH  

 

Os HUFs são sistemas abertos, moldados por pressões internas e externas (políticas, ambientais e 

institucionais), exercidas pelo ambiente institucional complexo (Meyer & Rowan, 1991), em que atuam com 

diferentes atores sociais: atores externos, que são o governo, pacientes e órgãos governamentais (MS, MEC, 

MPOG, TCU), que influenciam a tomada de decisões (Cardinaels & Soderstrom, 2013); e  atores internos, 

que  são os colaboradores do hospital (área assistencial e administrativo-gestão) com uma diversidade de 
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vínculos empregatícios, que geram diversos conflitos. Foram relatadas anteriormente as causas da crise dos 

HUFs: a falta de pessoal, o endividamento e o subfinanciamento desses hospitais. Alguns autores defendem 

que ao longo do tempo o Governo exerceu pressões políticas, normativas e institucionais sobre os HUFs, 

com a implementação de algumas políticas públicas, afetando a sua estrutura de gestão e o consequente 

sucateamento desses HUFs. 

Tais hospitais dependem quase que exclusivamente de recursos do MEC e do MS, e são 

pressionados por essas entidades de modo a satisfazerem as suas necessidades. Para a adesão da gestão 

à EBESERH, o Governo (MS e MEC) exerceu uma pressão institucional (coerciva) a fim de que as 

Universidades aderissem à empresa. Os HUFs não aderentes não tiveram outra alternativa por parte do 

Governo para a regularização de terceirizados, o apoio na contratualização, a informatização, dentre outros. 

Assim, houve uma pressão institucional e hierárquica. A legislação que regulamenta essa atividade é 

emanada pelo MS e MEC, e deve ser observada nos HUFs dentro da sua atividade normal, impactando-os 

de forma direta e gerando pressões institucionalizadoras /normativas de forma exógena. 

O TCU, por sua vez, exerceu pressões institucionalizadoras e isomórficas no processo de mudança 

desses hospitais, através das recomendações/auditorias realizadas. Uma das recomendações do TCU é com 

relação à implantação do AGHU em todos os HUFs aderentes. O sistema tem por objetivo a padronização 

de práticas administrativas e assistenciais em todas as unidades, o que gera pressões isomórficas. Por meio 

do Acórdão n º 2893/2015, o TCU destaca que a criação da EBSERH foi em um contexto em que uma 

grande parte dos HUFs enfrentava uma crise com problemas de gestão e de pessoal. Sem autonomia e 

dependente da gestão da universidade, os processos de compras e de contratação dependiam da estrutura 

administrativa da universidade, uma vez que não tinham a sua própria estrutura de organização. Parte dos 

problemas dos HUFS relatados no Acórdão nº 2813/2009 deveriam ser sanados com a criação da EBSERH. 

Preliminarmente, todas as atas foram lidas e analisadas. As razões para a adesão foram resumidas 

em uma primeira tabela, não incluída nesse trabalho. Com isso, pôde-se observar que, de uma maneira 

geral, as razões relatadas pelas Universidades para adesão à ESBERH se repetiam e que muitas delas 

relacionavam-se a Pessoal, Gestão/Financeiro, e Pesquisa, Extensão, Ensino e Assistência. 

Mediante o exposto, considerou-se pertinente adotar, na análise das razões da adesão, as seguintes 

categorias: “Pessoal”, “Gestão/Financeiro” e “Pesquisa, Extensão, Ensino e Assistência”. Na categoria 

“Pessoal”, uma das razões mais apontadas (atas de 14 universidades- 58%) foi a necessidade de contratação 

de funcionários, sendo a insuficiência de funcionários já destacada no Acordão TCU nº 2813/2009.  A 
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segunda razão mais relatada é o Cumprimento do Acordão do TCU, com o objetivo de regularização dos 

terceirizados irregulares (atas de 12 universidades- 50%) e o significativo número de terceirizados (atas de 5 

universidades- 21%). Funcionários irregulares teriam que ser demitidos, outros admitidos; além disso, teria 

que haver um aumento de vagas para solucionar/amenizar a carência de funcionários nos Hospitais. Uma 

outra razão é o cumprimento do termo de Ajustamento de conduta (atas de 5 universidades- 21%). Esse 

termo é um acordo que o Ministério Público celebra com o violador de determinado direito coletivo. Esse 

instrumento tem a finalidade de impedir a continuidade de situação de ilegalidade, reparar o dano ao direito 

coletivo e evitar a ação judicial (par. 6 do art.5 da Lei 7347/85 e no art. 14 da recomendação do CNMP nº 

16/10). 

Importa assinalar que, nos HUFs, os terceirizados eram contratados normalmente por intermédio 

de fundações de apoio das universidades, mas tais contratações caracterizam vínculos precários, uma vez 

que esses funcionários desempenham atividades-fim do hospital, ou seja, as assistenciais e hospitalares, e 

não atividades-meio, conforme já tratado nos Acórdãos 1.520/2006-TCU-Plenário e 2.681/2011-TCU-

Plenário (Acordão TCU n º 2893/2015). De acordo com essas decisões, é inequívoco que a contratação de 

trabalhadores terceirizados para o exercício de tarefas próprias de servidores públicos é afronta direta ao 

princípio da seleção mediante concurso público, previsto na CF/88, e também representa afronta à lei 

trabalhista, que restringe as possibilidades de terceirização às atividades-meio de qualquer organização, 

pública ou privada, e, ainda assim, condicionada à inexistência de relação de pessoalidade e subordinação 

direta. Além disso, o MEC editou a Portaria nº 208/2015, que estabeleceu o prazo máximo de 31/12/2015 

para a extinção de vínculos de empregados denominados como precários, ou seja, os terceirizados 

irregulares que prestam serviços aos HUF geridos pela EBSERH. Apesar disso, esse prazo não tem eficácia 

para substituir o prazo já vencido que fora estabelecido pelo TCU, de 31/12/2012. Cabe ressaltar que, 

atualmente, tendo em vista decisão do STF proferida em 30.08.18, passa a ser permitida a terceirização 

em todas as etapas do processo produtivo, sejam elas atividades-meio ou atividades-fim, como previsto 

na Lei n º 13429/2017 (Reforma Trabalhista). Tal decisão passa, a partir dessa data, a ser reconhecida 

por todos os Tribunais. 

No Relatório de Gestão 2013-2016 do Hospital Universitário de Brasília – HUB, consta que o total 

de contratações realizadas de 2014 a outubro 2016 foi de 1268 empregados, sendo 858 em 2014, 373 em 

2015, finalizando em 2016 com 37 contratações até o mês de outubro.  Isso comprova que uma das razões 

apontadas pelo HUB para a adesão foi solucionada e somente foi possível com a assinatura do contrato com 
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a EBSERH, a realização de concurso público e nomeação de funcionários. Com isso, teve início o processo 

de desligamento dos contratos precários e substituição por concursados. Esse processo fez com que fosse 

possível cumprir integralmente o termo de ajuste de conduta da UnB com o Ministério Público do Trabalho, 

o que é corroborado no acordão do TCU n º 2893/2015. 

Outra razão apontada (atas de 2 universidades- 8%) foi em relação à permanência dos servidores 

públicos nos hospitais, o que era uma preocupação dos conselhos, visto que, inicialmente, se tratou a 

EBSERH como uma forma de privatização do serviço de saúde, conforme comprovam relatos de participantes 

em diversas reuniões. Em reunião da UnB, por exemplo, uma das conselheiras exprime exatamente essa 

preocupação: 

(...) relatando a preocupação com a privatização do HUB e com a situação trabalhista dos servidores desse Hospital 

quando este firmar contrato com a Ebserh, uma vez que não está claro se os servidores permanecem no regime 

estatutário ou se devem optar por migrar para o regime celetista da Empresa. Ela considerou ainda que isso pode 

representar a extinção do serviço público (UnB Ata de 18/5/2012). 

 

Em atas da UFAL, há relatos sobre privatização como o que segue:  

Também, diferente da Gestão da Universidade, que desde do início conduziu o processo de adesão ou não à EBSERH 

de forma antidemocrática, desde de não encaminhar questões de ordem pedidas pelos conselheiros a aderir à 

privatização do HUPA a portas fechadas, bem como não disponibilizar os documentos/anexos do contrato. Infelizmente 

estamos vivenciando uma UFAL autoritária (UFAL, Ata de 13/01/2014). 

 

Na UFAL, houve diversas reuniões para aprovação da adesão. Na reunião de março de 2013 foi 

informado que a aprovação ocorreu no gabinete da Reitoria com 27 conselheiros presentes em função da 

suspensão da reunião anterior, motivada por invasão de dezenas de pessoas ao local onde esta se realizava, 

o que poderia comprometer a segurança dos participantes. Em razão disso, ficou inviabilizada a continuidade 

da discussão e a deliberação. Em janeiro de 2014, outra reunião ocorreu para aprovação do contrato de 

gestão e de cessão de uso de bem público e de outros equipamentos do Hospital (UFAL, Ata de 23/03/2013 

e 13/01/2014). 

Observamos ainda que há relatos de conselheiros em atas de outras universidades como a da UFGD, 

em que alguns deles tentaram esclarecer que não se trata de privatização:   

           (…) que acompanham há muito tempo os debates e as dificuldades que o hospital tem enfrentado durante todo este 

tempo, e o que está proposto agora não é uma forma de privatização, mas sim uma nova gestão, para que o HU possa 

continuar atendendo. Outro conselheiro corrobora com o entendimento anterior.  Reforçou que não há nada no contrato 
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ou no Estatuto da Empresa que promova a privatização de serviços do hospital e que a universidade nunca permitiria tal 

ação cumprir todos os serviços contratados e do subfinanciamento; finalizou dizendo que a única possibilidade de 

melhoria de todo o sistema de saúde nos Hus Federais era aquela (UFGD, Ata de 27/05/2013). 

 

Na ata da UFJF, observamos que um dos conselheiros, professor da Faculdade de Direito, esclareceu sobre 

a privatização e ressaltou algumas questões do ponto de vista do Direito:   

Sobre ser a EBSERH uma Empresa Pública de Personalidade Jurídica de D i re i to  P r i v ado , esclareceu que ela é, 

sim, uma Empresa Pública, visto que sua lei define que todo capital social estará integralmente sob a propriedade 

da união. Isso faria cair por terra qualquer tentativa de argumento de privatização. Não seria jamais uma privatização. 

Mencionou igualdade de condições com o particular, tendo em vista evitar o abuso do poder econômico pelo 

particular. Disse não ver risco de privatização depois de estudar a legislação relativa à EBSERH (UFJF, Ata de 

02/04/2013). 

 

Um entrevistado dos HUFs da UFRJ (IUD2) destacou essa situação, apesar das insistentes 

explicações dadas de que a EBSERH era empresa pública. Disse que, conforme relatado, a UFRJ foi uma 

das poucas universidades que ainda não aderiram à EBSERH e, na reunião onde foi decidida a não adesão, 

alguns dos relatos dos conselheiros envolviam a possibilidade de privatização dos serviços de saúde, como 

se verifica a seguir em trecho transcrito de uma das falas dos conselheiros: 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro pode ser vanguarda na luta contra a privatização dos hospitais do Brasil. Numa 

política oriunda do governo federal que visa entregar o grande patrimônio e um grande direito da população pobre, 

trabalhadora, que é o acesso ao SUS, ao hospital público para a privatização, para a iniciativa privada, para a lógica 

mercadológica. Isso é a versão petista dos planos neoliberais do senhor FHC. Eu acho que o papel da Universidade é se 

debruçar sobre esses planos e aqui é o nosso papel, como vanguarda da sociedade brasileira, repudiar com muita força 

esse processo de privatização, que ataca os hospitais universitários, mas que também começa a extrapolar da 

Universidade e atacar os hospitais públicos conjuntos (UFRJ, Ata de 23/05/2013). 

 

A preocupação dos conselheiros relatada nos trechos transcritos poderia ser justificada porque a 

NPM no Brasil foi iniciada em 1995, sendo uma de suas tendências mais marcantes na Administração 

Pública a mudança em direção à privatização e o afastamento das instituições do governo, o que não ocorreu 

com a EBSERH, já que é uma empresa pública vinculada ao MEC. No entanto, é possivel detectar, no caso 

em tela, outros dois fatores da NPM que são: a redução de servidores públicos ao longo do tempo e o 

desenvolvimento da autonomia, principalmente com tecnologia da informação (AGHU), visando melhorar a 

prestação de serviços (Hood, 2004). 
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A categoria “Gestão/Financeiro”, as duas razões relatadas são “modernizar/melhorar a gestão” e 

“maior aporte de investimentos”. Embora um dos objetivos da EBSERH seja gerir os HUFS, o motivo que 

estaria aí englobado, que é “modernizar/melhorar a gestão” dos HUFs, só foi apontado por 7 universidades, 

que representa 29%. As pressões pela melhoria da gestão se deu por parte dos financiadores (Governo), ou 

seja, são pressões institucionais. No acórdão do TCU nº 2813/2009, foi identificado que parte dos HUFs 

em seu funcionamento cotidiano não possuía à época, rotinas e procedimentos padronizados e, em alguns 

casos, de protocolos clínicos, instrumentos que descrevem condutas dos profissionais de saúde diante de 

determinados diagnósticos, descrições terapêuticas, exames, entre outros, que são essenciais para a 

administração de processos médicos. 

A razão relatada que seria “maior aporte de investimentos” foi constatada nas atas de 12 

universidades, que representa 50%, tendo, assim, uma grande incidência. Essa razão engloba todos os tipos 

de investimentos: infraestrutura, custeio e manutenção, reestruturação e revitalização dos HUFs, além de 

suprir o subfinanciamento dos hospitais. Os HUFs vêm enfrentando uma crise ao longo dos últimos anos, 

cada vez mais marcante para os atores, tendo como causas, em especial, o financiamento insuficiente e 

sem critérios adequados de distribuição, a insuficiência e a precariedade do quadro de pessoal, o impacto 

da inserção na rede SUS, quando não há solução para políticas de referência e contrarreferência adequadas, 

e uma infraestrutura deficiente (Acórdão nº 2813/2009). 

No entanto, Teixeira (2015), ao investigar o impacto dos recursos repassados para o HU da UFJF 

em comparação com o volume de recursos descentralizados pela EBSERH em favor do referido hospital 

desde a sua contratação, em 2014, até 2015, demonstrou que este representa um impacto de apenas 

12,89% no orçamento de despesa do exercício no período. Os 87,11% restantes para custear todo o 

orçamento da despesa dependem de outras fontes de recursos. 

Na categoria “Ensino, Extensão, Pesquisa e Assistência”, as razões mais relatadas (atas de 8 

universidades- 33%) são a “ampliação/melhoria dos serviços prestados e ampliação da alta complexidade”. 

Como é sabido, os HUS, além da assistência, têm a função de pesquisa e extensão. Uma preocupação 

constante dos entrevistados é com ensino e pesquisa, por isso enfatizam que o sistema deve ser 100% 

público. Esse tipo de hospital demanda muitos gastos com essas duas atividades, que não são reembolsadas 

pela contratualização do SUS. Também foram relatadas razões como “Aumento de Vagas ou Diminuição de 

Leitos” (atas de 2 universidades - 8%). A diminuição do número de leitos vem ocorrendo ao longo dos anos 

em função dos problemas já relatados, em especial a carência de pessoal na área de enfermagem. Na 
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realidade, isso é consequência de desinvestimentos em infraestrutura, pessoal e gestão dos hospitais. Com 

a adesão, espera-se aumentar o número de vagas disponibilizadas aos usuários. 

Como os HUs têm a função de formação de recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologia 

para a área de saúde, prestam serviços de assistência em média e alta complexidade, e a formação dos 

médicos depende, é claro, de um hospital que possa trazer a prática para esse profissional em sintonia com 

os avanços que se verificam nessa área. Contudo, HUs “sucateados” vão consequentemente prejudicar a 

formação dos profissionais médicos, razão apontada nas atas de 5 universidades, que representa 21%. 

Outras razões citadas na categoria “Ensino, Extensão Pesquisa e Assistência”, com menor incidência, são: 

Fechamento do atendimento do SUS (atas de 2 universidades), Continuidade do serviço público prestado 

(atas de 2 universidades), Preocupação com a assistência à população carente (atas de 2 universidades) e 

Fechamento do HUs (ata de 1 universidade). Com a crise se agravando nos hospitais, uma preocupação 

constante é a possibilidade de inviabilizar o atendimento aos pacientes. Portanto, com base na análise das 

atas, foi elaborado um resumo das razões pelas quais as Universidades decidiram aderir à ESBERH no 

quadro 14 que segue: 
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 Quadro 14. Razões para Adesão à EBSERH 
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 Pessoal 

Cumprimento Acordão do TCU 
(regularização de terceirizados irregulares) x x x  x     x x x x  x x  x  x     

Necessidade de contratação de 
funcionários  x x x x x x   x x x  x   x   x x x    

Significativo número de terceirizados   x        x  x       x  x   

Gratificações de cargos em comissão      x        x            

Repasse da Folha HUFs para a EBSERH    x  x        x            

Permanência dos servidores públicos RJU 
nos HUFs  

      x         x         

Termo de Ajustamento de Conduta TAC         x       x x   x   x  

Gestão/Financeiro                         

Modernizar/melhorar a gestão x     x  x x      x     x   x  

Maior aporte para investimentos x   x  x   x   x x x    x x x   x x 

 
Ensino extensão pesquisa e assistência   

                        

Melhorar a formação dos médicos x              x     x   x x 
Ampliação/melhoria dos serviços 
prestados no HUFs e atendimento à alta 
complexidade 

 x x x    x      x x     x x    

Fechamento do HUFs    x                     

Aumento do número de leitos     x    x                

Diminuição do número de leitos                x       x  

Garantia de autonomia no processo 
ensino-aprendizagem 

       x                 

Melhorar a pesquisa e a extensão                    x     

Preocupação com a Assistência população 
carente 

          x   x           

Continuidade do serviço público prestado           x x             

Fechamento do atendimento do SUS                    x x    

          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No quadro 14, foram incluídas 24 universidades cujas atas constavam as razões para a adesão. 

Em outras, no entanto, como nas atas da Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de 

Pernambuco e Universidade Federal de Santa Maria, as razões não foram elencadas. Cumpre assinalar que 

algumas atas apresentam razões diferenciadas, como é o caso da UFPI em virtude de o hospital ainda estar 

fechado à época da adesão. Algumas das razões relatadas na ata são: desenvolvimento das atividades do 

hospital, utilização deste para atividades de ensino, pesquisa e extensão, treinamento de pessoal, ampliação 

da rede de atenção à saúde no estado, dentre outros. 
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Na UFAL uma das razões apontadas é de que, em ano eleitoral, as regras destinadas aos processos 

de contratação e serviços no poder público são rigorosamente limitadas. Outras universidades vincularam a 

adesão à aprovação de outros Conselhos ou grupos da Universidade ou do próprio hospital, como é o caso 

da UFBA, que aponta o Conselho Gestor do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos 

(HUPES) e o Conselho Deliberativo da Maternidade, além de outras razões. Um outro exemplo é o da UFC, 

que relatou consenso entre docentes quanto à adequação e ao ajuste dessa medida no complexo hospitalar, 

ressaltando que o Governo Federal não deu outra alternativa aos hospitais. Na UFRN a adesão foi aprovada 

pela Comunidade acadêmica do CCS – Centro de Ciências e da Saúde e CB – Centro de Biociências. A 

UFES emitiu uma Resolução Conjunta do Conselho Departamental e de Deliberação Superior do Hospital 

Universitário Cassiano Antonio Moraes (HUCAM); na UFF, a decisão resultou da vontade do Conselho 

Deliberativo do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).  

A UFSC teve suporte de Parecer elaborado por um relator, autorizando estudos para o adequado 

dimensionamento das necessidades futuras e presentes. As razões apontadas na ata pela UnB para a 

adesão foram bem detalhadas no tocante a todas as categorias relatadas, cuja transcrição se entende 

oportuna: 

A contratação da EBSERH permite equacionar a questão orçamentária e financeira do HUB, reduzir custos em seus 
processos de compra, além de estabelecer parâmetros mais favoráveis nos contratos de serviços com o SUS, garantindo 
maior eficiência da alocação dos recursos públicos, o que também aumentará e poderá ter impacto na qualidade e 
diversidade dos serviços desenvolvidos no hospital. Informou que a EBSERH poderá ser contratada pelas Instituições 
Federais de Ensino (IFES), por meio de dispensa de licitação, para prestação de serviços gratuitos de assistência médico-
hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico. Informou ainda que as atividades de assistência à saúde 
estarão inseridas inteiramente no SUS. O Presidente mencionou que foi Diretor do HUB e informou dados orçamentários 
anuais do Hospital referentes à folha de pagamento. Destacou que a adesão é importante para garantir a 
sustentabilidade do hospital, e o contrato garante atendimento total do SUS, bem como ensino, pesquisa, extensão e 
assistência de qualidade. O Conselheiro Cícero Lopes da Silva manifestou-se favorável à contratualização do HUB com 
a EBSERH. Destacou que está preocupado com a situação dos trabalhadores terceirizados do Hospital e questionou se 
o recurso destinado à FUB e repassado ao HUB ainda será garantido e se poderá ser aplicado nas outras unidades da 
Universidade de Brasília (UnB, Ata de 18/05/2012). 

 

Conforme informado no capítulo 4 – Metodologia da Investigação, foram realizadas entrevistas no 

HUB. Na ocasião foi questionado aos 10 entrevistados por quê e para quê aderir à EBSERH. As respostas 

dos entrevistados sintetizadas abaixo ratificam o posicionamento dos conselheiros de outras universidades. 

Do total de 10 entrevistados, seis apontaram como razão para adesão os problemas relacionados à mão-

de-obra precarizada ou terceirizada do hospital existente, inclusive na atividade-fim, e à carência de pessoal 

principalmente na área administrativa. E, como objetivo, regularizar os funcionários precarizados (3), ter 
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uma mão de obra mais qualificada, em especial na área administrativa (2) e melhorar a administração dos 

recursos e de pessoal (1) respectivamente. A seguir apresentam-se relatos de alguns entrevistados do HUB: 

(...) O HUB ficava totalmente a mercê dos famosos contratos precarizados a gente tinha aqui no hospital se eu não me 

engano próximo de mil funcionários assim e aí assim primeira coisa que os órgãos de controle vinham reclamando 

disso porque existia funcionário aqui que estava vinte anos, trinta anos nesses contratos precarizados e em muitos 

casos não era uma mão de obra tão qualificada assim (IHST1). 

 

Nós aderimos a EBSERH por causa do problema que nós tínhamos com pessoas, tinham várias pessoas que trabalham 

no hospital e elas não tinham carteira assinada, então era um problema que a gente tinha com os órgãos de controle 

que precisavam ser resolvidos (IHSP1). 

Os outros dois entrevistados apontaram como razão a gestão dos hospitais; um entrevistado apontou 

a reestruturação física e material, e um a verba direcionada para os hospitais; e, como objetivo, a melhoria 

na própria gestão, para solucionar os problemas do hospital e qualidade no atendimento respectivamente. 

 

7.1.2 Razões da não adesão à EBSERH 

 

Em julho de 2018, conforme disponível no sítio da EBSERH, as três universidades que não aderiram 

à gestão foram a UFRJ, a Unifesp e a UFRGS. Duas universidades não podem aderir em função das 

condições estabelecidas pela Lei nº 12550/2011. A UFRGS em razão de ser uma empresa pública nos 

termos da Lei 5.604, de 2/9/1970 e atender a convênios e particulares e também ao SUS; além do hospital 

vinculado ser o HCPA que é considerado o hospital modelo para a gestão da EBSERH. A Unifesp também 

não pode aderir à EBSERH em função dos prédios do hospital pertencerem a uma entidade filantrópica. O 

Hospital São Paulo não foi federalizado junto com a UNIFESP e é mantido pela Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina, associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, 

reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal. 

  No caso da UFRJ em que oito HUFs estão vinculados a ela, a decisão foi discutida na sessão 

realizada no dia 23 de maio de 2013 do Conselho Universitário da UFRJ. As razões mais apontadas foram: 

comprometer diretamente a autonomia universitária e a qualidade do ensino da universidade pública e 100% 

SUS, precarização do trabalho, privatização dos hospitais e da saúde, cobrança de consultas, competência 

da Universidade de gerir os hospitais, busca de solução da UFRJ e não do MEC ou de outras entidades, que 
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o setor público deve ser gerido publicamente e não pelo setor privado. Após ampla discussão, foi decidido 

que seria formado um grupo técnico para elaborar um diagnóstico dos hospitais universitários e uma 

proposta para a gestão destes, o que foi relatado por entrevistados: 

Na verdade, a UFRJ não votou né, foi suspensa a votação, a UFRJ nunca votou não à EBSERH, a votação foi suspensa, 
mas se retomou essa questão né (IUD2). Passou a fase da UFRJ em se pronunciar sobre sim ou não, ficou ali no muro 
a única coisa feia pra UFRJ é que ela não disse nem sim nem disse não assim... (IUD1). 

Esses dois entrevistados não veem mais perspectivas de adesão à EBSERH e outros dois entendem 

que há ainda possibilidades no futuro. Uma das entrevistadas analisou a situação de não adesão atualmente 

e corroborou com os conselheiros no tocante à autonomia universitária que é muito importante na gestão 

das IFES e dos HUFs e que a EBSERH é muito política: “Na EBSERH eu acho que ela é extremamente ligada 

ao governo federal, os cargos, as direções, na universidade não, a gente vota no reitor a gente tem uma 

outra liberdade e eu acho que talvez tenha sido até bom” (IUD2). 

7.2 Processo de Mudança dos HUFs Brasileiros  

7.2.1 O início/transição  

O processo de mudança se apresentou, desde a divulgação da notícia sobre a empresa, bastante 

tumultuado com diversas manifestações por todo o país. As universidades tiveram dificuldade, não só de 

aprovação da adesão em seus conselhos superiores, mas também na realização das reuniões, conforme 

noticiado na mídia e relatado nas atas dos conselhos superiores. As reuniões que decidiram a adesão dos 

HUs da Universidade à EBSERH não foram pacíficas. Em muitas ocorreram manifestações por parte de 

sindicatos, estudantes, docentes, dentre outros atores.  

Além da leitura e análise das atas dos Conselhos Universitários das Universidades, como já 

demonstrado, foi realizada análise de conteúdo qualitativa na perspectiva do software Atlas Ti 6.0, por meio 

da qual foi possível procurar palavras/expressões determinadas e, ao mesmo tempo, verificar a frequência 

e a ordem de aparição desses termos-chave nesses documentos. Nessa versão do Atlas Ti foi necessário 

converter todas as atas que estavam em PDF para Word para inserção no sistema. 

Após o primeiro passo de inserção das atas, foi procedida análise com as palavras “Manifestantes”, 

“manifestar” e “manifestação”. “Manifestação” teve 26 registros (UFAL, UFSC, UFES, UFPR e UFRJ); 

“manifestantes”, 10 (UFSC e UFPR), e “manifestar”, 24 (UFRJ, UFSC e UFPR).  Ressalte-se, no entanto, 
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que muitas vezes as palavras acima não foram usadas no sentido que se buscava, que era o sentido de 

“protesto”. Foram utilizadas com o significado de “pronunciamento”, como é comum em reuniões do tipo 

aqui descrito. Para que se possa verificar o emprego/sentido desses vocábulos, foram selecionadas algumas 

falas de conselheiros. 

Muitas reuniões, como a realizada na UFSC, tiveram que ser encerradas em função dessas 

manifestações. Na ata da UFSC (Ata de 01/12/2015), há relato sobre manifestação e a necessidade de 

suspender a reunião: “Neste momento a sessão foi interrompida por manifestantes que adentraram à 

sessão com palavras de ordem contra à adesão da EBSERH. Por conveniência da ordem e por questões de 

segurança, a presidente suspendeu a sessão”. 

As manifestações não se restringiram ao recinto da reunião, como foi verificado, por exemplo, na 

ata da reunião da UFES.  Nela, há diversos relatos de conselheiros referentes a manifestações ocorridas em 

dependências da Universidade: “(…) havia ocorrido manifestação no prédio da Reitoria que impediu a 

entrada dos servidores da UFES e demais cidadãos de adentrar ao referido prédio”. 

  Notícia (Andes, 2013) veiculada na mídia na UFES, de acordo com crítica do presidente da Adufes, 

salienta que: “Contrariando todos os apelos da comunidade acadêmica, a negociação de entrega da gestão 

foi aprovada em junho pelo Conselho Universitário da UFES. “Tudo foi feito sem nenhuma discussão com a 

comunidade acadêmica e com a sociedade civil” (UFES, Ata de 25/4/2013). 

Manifestações também ocorreram na UFPR onde, na ata há registro de conselheiros, e o presidente 

declarou suspensa a sessão, temendo pela segurança dos presentes. Um dos conselheiros ressaltou o fato 

de não ter sido possível a realização da reunião por duas vezes: 

Por outro lado, se faz importante registrar nesta oportunidade os lamentáveis e históricos fatos de termos sido 

impedidos por manifestantes a adentrar os recintos onde por várias vezes Conselho Universitário da UFPR deveria 

ter-se realizado, principalmente na reunião do dia 28 de agosto de 2014, ocasião em que  fomos  empurrados e 

agredidos por estarmos simplesmente exercendo nossa obrigação funcional e direito constitucional de manifestação 

e voto. Importante r e g i s t r a r  em ata de que tais fatos foram registrados com imagens, sons e textos pela mídia 

impressa e telivisiva nacional (UFPR, Ata de 28/8/2014). 

A notícia veiculada relata que a votação aconteceu em meio de grande confusão, que envolveu 

alunos, sindicatos e órgãos de defesa pública, como a Polícia Militar, Polícia Federal e Bope. A reunião do 

Coun, que começaria às 7h30, não pôde ser realizada por falta de quórum (número mínimo de participantes 

em sessões deliberativas). A decisão foi tomada com parte dos conselheiros no gabinete do Reitor, espaço 
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onde se realizaria a sessão. A outra parte do conselho votou do Hospital de Clínicas, por vídeo conferência, 

já que não havia como adentrar o prédio. Quando a votação começou os cabos de energia foram cortados.  

Barricadas e uma aglomeração de pessoas impedia a passagem pela porta do prédio (Comunicação UFPR, 

2014). 

Na UFG, houve cinco reuniões para que a adesão à EBSERH fosse aprovada no dia 14 de novembro 

de 2014. Foram feitas muitas discussões sobre o assunto e não houve tempo suficiente para votação. 

Naquela ocasião, foi marcada uma nova reunião a ser realizada no dia 21 de novembro para votação da 

proposta. No entanto, conforme relatado em ata, não foi possível finalizar a votação em função de 

manifestações. Em vista disso, foi marcada uma nova reunião para o dia 05 de dezembro. Nessa reunião 

ocorreu novamente um tumulto e tornou-se impossível a contagem dos votos, sendo encerrada a sessão 

pelo Presidente, e a reunião remarcada para o dia 10 de dezembro. Naquela data, em função do tempo 

demandado nas discussões do tema, a votação também não ocorreu. A aprovação para adesão à EBSERH 

só foi referendada na reunião do dia 19 de dezembro de 2014. Um dos conselheiros da UFG retratou a 

situação em relação ao discurso de democaracia e argumentou que o próprio fato de os conselheiros serem 

impedidos de votar demonstrava que a forma escolhida de manifestação não era um ato democrático: 

(...) apesar de várias pessoas que se manifestaram anteriormente terem falado sobre democracia, as mesmas não 

estavam sendo democráticas nas últimas reuniões deste Conselho, principalmente nas duas anteriores, quando 

invadiram a Mesa dos trabalhos, não permitindo que os conselheiros que eram contrários e que se absteriam pudessem 

votar. Além disso, após a citada reunião, impediram o Reitor de entrar no prédio da Reitoria, mantendo-o no 

estacionamento, sob chuva, e isso não é democracia (UFG, Ata de 05/12/2014). 

Embora alguns relatos de conselheiros sobre manifestações contrárias à adesão à EBSERH não 

tenham sido registrados na ata de aprovação, como é o caso, por exemplo da UFPE, onde notícias veiculadas 

na mídia confirmam a existência de tais atos, consta que no dia 23 de abril de 2013, os servidores da UFPE 

fizeram um protesto contra a contratação da EBSERH para administrar o Hospital das Clínicas. Por meio de 

Ofício enviado ao reitor da UFPE, Anísio Dourado, o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais 

de Pernambuco (SINTUFEPE) denunciou a violência contra integrantes da comunidade universitária, por 

parte da segurança patrimonial da universidade, e da presença de um membro desse setor da UFPE, que 

estava à paisana, infiltrado no movimento, gravando a manifestação e registrando imagens (Andes, 2013). 

Ainda, segundo a reportagem, em uma votação polêmica e apressada, o Conselho Universitário aprovou por 

maioria que o HC iria aderir à Empresa. O presidente da Associação dos Docentes da UFPE (ADUFEPE), 
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Seção Sindical do Andes - SN, José Luís Simões, afirmou ao G1: “A gente entende que essa votação não foi 

consolidada. Não houve uma discussão sobre o assunto, que é muito polêmico. Eu, como conselheiro, não 

consegui votar. Na minha opinião, essa reunião do Conselho Universitário não vale” (Andes, 2013). Na 

UFPA, consta na ata da reunião de 18 de dezembro de 2013 que: 

(…) alguns manifestantes, gritando e empunhando cartazes, subiram ao palco. Diante do tumulto, o Sr. Vice Presidente 

deu por lidos todos os pareceres, mas, como o protesto se acirrou, o Sr. Vice Presidente declarou que a sessão não 

estava encerrada, ou seja, que esta continuava em aberto, porém não poderia prosseguir naquele local em virtude da 

atitude dos manifestantes colocar em risco a integridade dos senhores conselheiros e do patrimônio da UFPA. Que os 

conselheiros deveriam votar por e-mail até o dia 18 de dezembro às 14.00 h. (UFPA, Ata de18/12/2013). 

A reunião que aprovou a adesão foi realizada em meio a protestos e concluída pela internet (O Globo, 

2013). Na UFMG, no dia 14 de março, os técnicos e estudantes também realizaram um ato público em 

frente à reitoria e ocuparam a sala onde seria realizada a reunião do Conselho. A reitoria, então, realizou a 

reunião em outro local, onde o Consuni aprovou o contrato com a EBSERH (Adua, 2012). 

Até o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação contra a EBSERH (ADI 4.895), questionando a 

Lei 12.550/2011, que criou a referida empresa. Segundo o MPF, a Universidade estaria violando a CF/88, 

ao transferir serviço público de assistência à saúde para uma empresa de direito privado com fins lucrativos. 

O MPF também considerou inconstitucional a contratação de servidores públicos pela CLT e sem 

estabilidade. Considerou ainda que a autonomia universitária, prevista no artigo 207 da CF/88, era outro 

aspecto da legislação desrespeitada pela EBSERH, pois as universidades com a adesão perderiam a gestão 

administrativa e financeira sobre seus hospitais. Ressaltou que o termo de adesão e o contrato firmado com 

a UnB possuem vícios graves e já são alvo de ações judiciais, além de entender que, através da EBSERH, 

se institui a prestação de serviços públicos privativos do Estado para a empresa, que possui natureza jurídica 

privada. Tais determinações não possuem amparo nem na CF/88, nem nas leis de regência das instituições 

públicas de saúde ou de educação (STF, 2013). 

Há também uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no STF contra a criação da EBSERH 

proposta por FASUBRA, Andes-SN e FENASPS, em 18 de setembro de 2012. Os sindicatos, associações e 

federações de servidores públicos – RJU, e o próprio MP atuaram na defesa dos direitos dos Servidores – 

RJU, desempenhando o trabalho institucional de advocacia (Lawrence et al., 2006). Buscou-se, também, 

verificar por meio do software Atlas Ti 6.0 a frequência das palavras “inconstitucionalidade” e 

“inconstitucional” nas atas analisadas. Foram encontradas quatro ocorrências desses vocábulos. 
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Transcrevem-se, a título de exemplo, dois fragmentos em que uma dessas palavras foi utilizada: 

A Procuradoria Geral da República também está com um processo no STF pedindo a anulação da Lei que criou a 

EBSERH dizendo que ela é inconstitucional por ferir diretamente a autonomia universitária e, também, por ser um 

gerenciamento de serviços por parte de uma empresa pública de direito privado (UFJF, Ata de 02/04/2013). 

A Coordenadora destaca a posição contrária da categoria, justificando que nem todos os hospitais federais estão 

deficitários, que a EBSERH é uma empresa inconstitucional, haverá dupla cobrança, ou seja, cobrar pelo SUS e também 

pelo Plano de Saúde, os trabalhadores/servidores terão regimes diferenciados, ou seja, RJU, CLT e estatutários, com 

salários desiguais (UFGD, Ata de 27/05/2013). 

O assunto foi debatido através de um plebiscito com a comunidade acadêmica, população e 

usuários do SUS. O resultado mostra que a maioria dos participantes é contrária à Empresa – dos 63 mil 

votos, apenas 3 mil são favoráveis à EBSERH. Os votos foram coletados junto à comunidade acadêmica e 

entre os usuários dos HUs e das IFES (Andes, 2013). 

Muitos protestos foram realizados pelos servidores, sindicatos de técnicos e professores. No HUB, 

o Sindicato dos Trabalhadores da FUB (SINTFUB) tentou por diversas formas (atos, marchas, publicações e 

voto contrário no Conselho Universitário) impedir a adesão, sem obter êxito, uma vez que a adesão foi 

aprovada na reunião. Em decorrência da aprovação, o sindicato protocolou ação judicial no MPF em 15 de 

janeiro de 2013, além de requerimento solicitando adoção de medidas para que o contrato entre a UnB e a 

EBSERH não fosse assinado (Wagner advogados, 2013). 

A ideia de que a saúde seria privatizada foi entendida pelos servidores e perpetuada para todos os 

atores do processo, inclusive os usuários. Nos HUFs foram penduradas faixas com dizeres alusivos a essa 

situação. Em outubro de 2012, docentes de todo o país, acompanhados de profissionais da saúde, 

participaram do Dia Nacional de Luta contra a Privatização dos Hospitais Universitários, convocado pela 

Frente Contra a Privatização da Saúde, da qual o Andes-SN faz parte. O ato foi uma forma de reação dos 

trabalhadores da saúde à criação da EBSERH, pelo governo federal com a intenção de que ela venha a 

administrar os HU (Andes, 2013). Foi criada uma Frente Nacional contra a privatização da saúde, com o 

apoio do Andes-SN, FASUBRA, DENEM, FENASPS em 2013, e essas entidades promoveram um plebiscito 

com o objetivo de informar e envolver a comunidade universitária e usuários dos HUFs sobre o significado 

da EBSERH e os riscos que este órgão representaria ao SUS e à autonomia universitária (Andes, 2013). 

Todas as entidades atuaram para que a possível adesão à EBSERH fosse transparente para os servidores 

RJU e usuários, buscando preservar os direitos dos trabalhadores e usuários, envolvendo o trabalho 

institucional de Facilitação (Lawrence et al., 2006). 
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Percebe-se, pela narração das intervenções apresentadas nas atas e algumas notícias veiculadas 

na mídia, que as aprovações nos Conselhos Universitários se deram, muitas vezes, de forma arbitrária. Os 

atores organizacionais não são passivos quando são pressionados por seu ambiente institucional (nível 

econômico e político - Governo MS e MEC, e nível do setor organizacional - associações sindicatos). Houve 

pressões por parte do Governo Federal para a adesão dos HUFs (nível econômico e político) e, em 

contrapartida, os atores (nível do setor organizacional e nível organizacional) também pressionaram os 

tomadores de decisão (Conselhos Universitários) para que não ocorresse a adesão. Os atores mantiveram 

uma organização e estratégia para obstruir o processo (Dillard et al., 2004). 

Como os HUFs sempre foram geridos pelos servidores públicos - RJU, a EBSERH criada pelo 

Governo foi contestada desde o início em termos de legitimidade e capacidade de gerir esses hospitais. 

Enquanto geridos pelos servidores públicos - RJU, os HUFs são reconhecidos pelos usuários e outros atores 

como Hospitais de excelência em termos de atendimento, possuem legitimidade, ou seja, são mitos junto 

aos atores envolvidos (Meyer & Rowan, 1977). O trabalho institucional desempenhado pelos atores é o de 

mitologização (Lawrence, Suddaby, & Leca, 2006). Para a EBSERH, entretanto, o trabalho institucional 

significa demonização, ou seja, é um mito, mas negativo (Lawrence et al., 2006). 

No HUB, os entrevistados relataram que o processo de mudança não foi informado aos funcionários 

com antecedência, tampouco foram consultados sobre o processo e que ela ocorreu de cima para baixo. 

De acordo com a literatura, é o que normalmente ocorre no setor público (Kuipers et al., 2014). A seguir 

apresentam-se relatos de alguns entrevistados do HUB: 

Já foi colocado que a universidade estava querendo aderir ao processo e já se ia entrar. Só fomos comunicados, não 
teve pesquisa não teve nada. (..) a decisão foi da reitoria junto com a direção e foi comunicado aos servidores (IHSK1). 

Foi choque mesmo, foi “PA” tratamento de choque mesmo na hora, pegou, botou na tomada (IHSE2). 

Chegou a administração e falou assim: “a partir de agora vai ser essa empresa” (IHSC4). 

A abordagem top-down, utilizada nesse processo, é para o setor público de saúde, de acordo com 

a literatura (Choi et al., 2011), uma estratégia arriscada para mudança radical, em função da resistência 

incorporada em estruturas profundas dos profissionais de saúde. Pode-se afirmar que o processo de 

mudança ocorrido nos HUFS com a gestão da EBSERH é institucional ou deliberado, dirigido, macro; 

episódico ou intermitente; radical e de natureza predominantemente técnica/econômica (Silva, 2001). 
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Dentro da perspectiva da NIS, as organizações são sistemas abertos, isto é, as estruturas 

organizacionais são resultado de pressões exercidas pelo ambiente institucional (Meyer & Rowan, 1991). O 

ambiente institucional dos HUFs é muito complexo, formado por atores externos, que são o governo, 

pacientes e órgãos governamentais (MS, MEC, MPOG, TCU), que influenciam a tomada de decisões 

(Cardinaels & Soderstrom, 2013), e atores internos que são os colaboradores do hospital (área assistencial 

e administrativo-gestão), onde há uma diversidade de vínculos empregatícios. 

Atualmente, de maneira geral nos HUFs, há servidores requisitados de outros órgãos e esferas 

(servidores públicos), servidores sem vínculo (comissionados) e empregados públicos de carreira vinculados 

à EBSERH. Esses últimos foram contratados após a mudança da gestão para a EBSERH. Antes havia os 

colaboradores chamados de terceirizados/precarizados, dentre outras denominações, que não tinham 

nenhum direito e garantias trabalhistas, permanecendo por muitos anos nos hospitais, conforme relatado 

por alguns entrevistados. Essa substituição dos terceirizados/precarizados por meio de concurso se deu 

para atendimento a determinação do TCU, mas gerou, de um modo geral, muita insatisfação na equipe 

(Cardinaels & Soderstrom, 2013). 

A demissão desses funcionários precarizados foi considerada um período de luto no HUB, pois 

alguns trabalhadores tinham uma trajetória e compromisso com o hospital de mais de 20 anos. Apesar de 

todos estarem cientes da situação relatada, isso gerou muito estresse e insatisfação (Relatório de Gestão 

2013-2016). O HUB conta com uma equipe de mais de dois mil trabalhadores de diferentes vínculos, o que 

causou diversos conflitos (Relatório de Gestão HUB, 2017). Uma entrevistada do HUB relata a situação dos 

precarizados que seriam substituídos por concursados: 

 (...) que uma hora ele ia acabar, inclusive nós todos conversamos muito com os funcionários que eram terceirizados 
que estudassem para fazer o concurso e tal, mas que infelizmente não passaram porque estavam trabalhando. Aquilo 
que eu te falei, muitos anos de prática, pouco anos de teoria. Então já gerou essa animosidade que os outros entraram 
para tirar vaga (ISK1). 

O TCU em 2009 já apontava o problema gerado pelos vínculos jurídicos distintos dos atores, além 

da ausência de um quadro próprio distinto da universidade. Os servidores RJU são cedidos aos HUFs.  Essa 

situação gera uma grande insatisfação com distinções de remuneração, carga horária de trabalho, 

perspectivas funcionais e direitos entre estatutários, celetistas e terceirizados. Como consequência, têm-se 

desmotivação e falta de compromisso, alta rotatividade de celetistas e terceirizados, que acarretam custos 

de treinamento e dificuldade de consolidação de rotinas e processos de trabalho, ausência de isonomia 

entre estatutários do hospital e do restante da universidade, inclusive no tocante a perspectivas funcionais, 
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dadas às especificades da atuação na área de saúde e encargos de gestão administrativa (Acordão TCU nº 

2813/2009). 

Uma outra situação apontada pelo TCU é que os servidores (RJU), vinculados às Universidades e 

que atuam nos HUFs, não se encontram formalmente cedidos à EBSERH. Essa situação apresentada pode 

gerar problemas de hierarquia funcional, pois alguns funcionários estariam subordinados à gestão da 

EBSERH e outros à universidade, uma vez que a pluralidade de gestões dentro de um mesmo ambiente 

seria um contrassenso. No caso do HUB, a cessão somente existe para os comissionados, não para outros 

servidores. No entanto, independente de se oficializar ou não a cessão, os problemas existentes entre os 

servidores RJU e os EBSERH é bastante complexa. 

Nos HUFs filiados à EBSERH, a substituição vem ocorrendo de forma gradual, de modo a evitar 

fechamentos de leitos que uma possível demissão em massa poderia trazer. O planejamento de demissões 

deve considerar um tempo razoável para que haja transferência de conhecimentos para os novos 

concursados, bem como disponibilidade financeira para efetuar as demissões dos terceirizados. Na maioria 

dos HUFs não filiados à EBSERH, entretanto, não há substituição dos terceirizados irregulares, em 

descumprimento aos Acórdãos 1.520/2006-TCU-Plenário e 2.681/2011-TCU-Plenário e não há 

perspectivas para tal ação. Alguns hospitais inclusive aumentaram o número dos terceirizados irregulares 

(Acordão nº 2893/2015). 

Os entrevistados dos HUFs da UFRJ, quando questionados sobre a situação de regularização dos 

terceirizados irregulares, informaram que essa situação tem sido resolvida com a substituição por 

concursados, com terceirizados regulares, com algumas vagas de concursos que foram obtidas através de 

processos judiciais. No entanto, ainda permanecem com terceirizados irregulares em suas atividades 

assistenciais e que não teriam como demiti-los em função de prejuízo social, sem, no entanto, dispor de 

qualquer ação no sentido de substitui-los por concursados. O Governo Federal (MEC e MP) tem indicado 

como solução ao problema a adesão à EBSERH, ocorrendo, assim, pressão aos HUFs não aderentes para 

adesão (Acórdão nº 2893/2015). 

 

7.2.2 Administração/Gestão dos HUFs 

Antes da adesão à EBSERH, em 2009, os HUFs encontravam-se em estágios diversos de autonomia 

em relação às IFES vinculadas, desde total autonomia administrativa até HUFs com completa dependência 
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da IFES ou ainda da Fundação de Apoio. Os HUFs, em geral, eram vinculados à Faculdade de Medicina, ao 

Centro de Ciências da Saúde, aos Departamentos, ou à Reitoria da IFES, sendo comum que professores de 

Medicina (médicos por formação) chefiassem os departamentos, apesar de não possuírem formação na 

área de gestão. Essa predominância de médicos na gestão de HUFs é corroborada em pesquisa de 

Kurunmaki et al. (2003). 

Dados de pesquisa realizada pelo TCU em 2009 revelam que, dos 29 Diretores-Gerais, 18 não 

possuíam especialização na área de gestão hospitalar, o mesmo ocorrendo com 16 Diretores Clínicos e 15 

Diretores Administrativos. Oito HUFs não possuíam entre seus Diretores Geral, Clínico e Administrativo, pelo 

menos um com especialização nessa área. Essa situação é uma preocupação antiga do MS. Em 2002 foi 

publicada a Portaria GM/MS nº 2.225, na qual foram instituídos critérios de qualificação profissional exigidos 

para o exercício das funções de direção, de acordo com o porte do hospital. Tais critérios envolviam todos 

os hospitais SUS, no entanto, esta foi revogada pela Portaria nº 350/2004. Também foi analisado que, em 

relação à capacitação, são raras as iniciativas de treinamento gerencial para gestores, apesar de grande 

parte dos dirigentes não possuir especialização na área de gestão hospitalar (Acórdão TCU n º 2813/2009). 

O TCU finalizou o relatório constatando que os HUFs não estão adequadamente preparados para gestão 

própria de suas atividades, seja por falta de competência formal, seja por ausência ou inadequação das 

respectivas estruturas administrativas (não havia sistematização de informações nem elaboração de 

planejamento estratégico e de planos de ação). Dois entrevistados dos HUFs da UFRJ (IUD1 e IUD2) 

ressaltaram a necessidade de especialização na área de gestão e disseram que, inclusive, por eles serem 

da área médica, fizeram a especialização.  

De acordo com pesquisa realizada nos sites institucionais dos 40 HUFs, a formação profissional 

dos superintendentes atuais (dados de 08.2018) dessas unidades é na área da saúde. Também verificamos 

a existência de formação na área de gestão pública e administração. Dos profissionais da área da saúde, 

29 são médicos, seis são enfermeiros, um farmacêutico e um fisioterapeuta. Com formação na área 

especifica de gestão pública/hospitalar, há somente (dois) superintendente e, na de administração, também 

um. Um dos objetivos estratégicos da NPM na área da saúde era agregar outros profissionais dentro da 

estrutura de governança interna como forma de diminuir a divisão tradicional entre profissionais médicos e 

gestores administrativos (por exemplo, Denis, Langley, & Cazale, 1996; Greenwood, Oliver, Sahlin-

Andersson, & Suddaby, 2008; Sahlin-Andersson, 1999). Percebeu-se, contudo, que isto não ocorreu na nova 

estrutura.  
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Sob a gestão da EBSERH ocorreu um treinamento para os gestores no Hospital Sírio e Libanês com 

os Chefes de Divisões juntamente com o HCPA (o Hospital modelo) e, após essa qualificação dos gestores, 

foi elaborado o primeiro Plano Estratégico para o HUB 2013-2016 que se encontra disponível no site 

(Relatório de Gestão HUB 2013-2016). No tocante à estrutura administrativa, o TCU, em auditoria realizada 

em 2009, já havia detectado que os HUFs necessitavam de uma estrutura própria e coordenação de suas 

iniciativas. Decorrente da limitada autonomia administrativa e gerencial, não possuíam controle pleno de 

seus processos de planejamento e de decisão. No HUB, os entrevistados relataram participação na 

elaboração do Relatório de Gestão 2013-2016. A divulgação de forma intempestiva desse relatório relativo 

a três exercícios foi consequência da reestruturação por que o HUB havia passado na área 

contábil/orçamentária e assistencial, mas o objetivo claro era a busca de legitimidade externa pela 

divulgação pública.  Ações desse tipo com vistas a alcançar legitimidade externa são mencionadas por 

diversos autores, como Arnaboldi e Lapsley (2004), Djelic e Quack (2007), e Marriott et al. (2011). Já o 

Relatório de Gestão do ano de 2017 foi publicado de forma tempestiva. 

A escassez de pessoal administrativo se reflete nos processos de trabalho relativos às compras, à 

manutenção de equipamentos e da área física, ao desenvolvimento e manutenção de sistemas 

informatizados e de custos, à padronização de rotinas e, sobretudo, no planejamento e avaliação das 

atividades, pois os gestores passam a maior parte do tempo resolvendo problemas e executando tarefas 

que poderiam ser delegadas, caso contassem com um número maior de servidores  qualificados (Acórdão 

TCU nº 2813/2009). 

Com a assinatura do contrato, a gestão do HUF passa a ser responsabilidade da EBSERH, surgindo 

o que se denomina filial EBSERH, já que a sede da EBSERH é a matriz em Brasília. A estrutura organizacional 

da EBSERH - Sede afeta diretamente a gestão dos HUFs. Sua estrutura organizacional é composta por 

Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Consultivo. Os órgãos de fiscalização são o 

Conselho Fiscal e a Auditoria Interna. No Conselho de Administração há um representante do MEC, MS, 

MPOG, EBSERH, Andifes e Representantes dos empregados da EBSERH.  No Conselho Consultivo há 

representantes da EBSERH, Andifes, MEC, MS, Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR), 

Conselho Nacional de Saúde e Representante dos Trabalhadores dos HUFs e Filiais da EBSERH. No 

Conselho Fiscal há representantes do MS, MEC e Ministério da Fazenda. É importante observar que todos 

esses órgãos estão no nível econômico ou político e as indicações são políticas, ocorrendo redistribuição do 

poder (Dillard et al., 2004). Fica evidente não só que a estrutura de governança da EBSERH é muito 
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influenciada pelo contexto político e social em que atua (DiMaggio & Powell, 1991), mas também que as 

instituições interagem e condicionam-se mutuamente (e.g., Fernández-Alles & Llamas-Sánchez, 2008). Esse 

quadro organizacional e político é relatado por um dos entrevistados: 

(...) numa empresa pública, a classificação do poder está sempre presente. Então a gente tem, por exemplo, aqui cinco 
diretorias, com pessoas indicadas por ministros. (..) e essa composição do governo, essa questão política, ela termina, 
sim, refletida aqui dentro? 

(...) houve muitas mudanças em todas elas (diretorias) e essa mudança, a gente percebe que tem uma certa aderência 
a movimentos políticos aí em Brasília, ao nível mesmo do governo federal, ministérios, composição desses altos cargos 
da república (IESC1). 

Atualmente os HUFs EBSERSH – Filial têm uma estrutura organizacional diferenciada, se 

desdobrando em três estruturas distintas, dependendo do porte do hospital: pequeno (menor que 200 

leitos); médio (de 200 a 399 leitos); grande (igual ou maior que 400 leitos); e hospital especializado ou 

maternidade. O colegiado executivo (estrutura de governança) é composto pelo Superintendente do Hospital 

e três gerentes, sendo um de atenção à saúde, outro de ensino e pesquisa, e o terceiro administrativo. Cabe 

ressaltar que o Superintendente é selecionado pelo Reitor e indicado ao Presidente da EBSERH, ou seja, 

ainda há influência da universidade na estrutura de governança dos HUFs. Além do Conselho Executivo, a 

estrutura é composta por Controle e Fiscalização e Apoio. A estrutura de apoio é constituída por Secretaria, 

Assessoria Jurídica, Assessoria de Planejamento, Ouvidoria, Comissões e Setor de Gestão de Informação e 

Informática. 

O financiamento dos HUFs é bastante complexo. Os recursos para o custeio são controlados pelo 

MEC e MS e partilhados de forma paritária (Decreto nº 7082/2010). Além desses recursos controlados por 

essas entidades, os HUFs também recebem repasses relativos à contratualização com o SUS (Fundo 

Nacional de Saúde – MS). Esses repasses são negociados junto ao Gestor Local do SUS (do estado ou 

município) e a negociação é fundamental para os HUFs. Os valores repassados são compostos de duas 

parcelas: uma fixa, relativa a procedimentos de média complexidade, e outra variável, referente a 

procedimentos de alta complexidade. Pfeffer e Salancik (2003) ressaltam que quanto maior a dependência 

em relação a um ator social, mais a organização deve satisfazer suas demandas, como ocorre nos HUFs 

em relação ao FNS- MS.  

De acordo com o Relatório do TCU (2015), a EBSERH-Sede tem envolvimento no processo de 

contratualização. Dependendo das especificidades e/ou necessidades de cada HUF, esta oferece apoio e 

cooperação técnica no desenvolvimento do contrato, participa de agendas realizadas com os dirigentes do 
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hospital e/ou com os gestores do SUS. Além disso, participa da análise e disponibilização de informações 

estratégicas afetas à contratualização (produção, financiamento, participação em políticas prioritárias) e da 

mediação de conflitos em alguns casos, dentre outras formas de atuação. 

No Relatório Anual de 2017, há informação de que 14 HUFs tiveram seus contratos do SUS 

pactuados ou repactuados nesse ano. Cabe ressaltar que a maioria deles tinha contrato com vigência 

expirada anterior a 2017, inclusive o HUB, cuja vigência expirou em 2013. A repactuação é fundamental 

para que os repasses possam refletir a situação atual das unidades hospitalares. Esta situação afeta 

diretamente o financiamento dos HUFs, visto que os recursos são escassos e limitados. Um profissional 

entrevistado de um dos HUFs não aderentes à EBSERH comenta a importância de apoio na negociação da 

contratualização: 

Antes de ter a EBSERH nós fomos pelo menos umas duas ou três vezes em reuniões lá no MEC que era ministério da 
saúde ...  o pessoal da secretaria do Rio de Janeiro do estado e do município, os HUs iam lá apresentavam, discutiam 
para a gente ter um pouco de força que se a gente for viver só com a produção, o hospital fecha. Totalmente 
subfinanciado. Disso eu sinto falta, de que a gente possa ter esse respaldo dizer: “olha tem que formar médico, tem 
que formar enfermeiro, tem que formar fisioterapeuta, tem que formar...”, onde é que vai formar essas pessoas? O 
hospital universitário, a missão dele não é uma missão assistencial. É uma missão de formação, e o município e saúde 
entender isso, e pensar e como é que pode ajudar, no financiamento tem que ser um financiamento diferenciado (IUD2). 

 As alternativas para buscar recursos de outras fontes são praticamente inexistentes, uma vez que o 

sistema de saúde é 100% gratuito. Dessa forma, há dependência de recursos (Pfeffer & Salancik, 2003; 

Weech-Maldonado et al., 2012) controlados por essas entidades - MEC, MS e FNS-SUS. A alternativa dos 

HUFs é maximizar os recursos relativos à contratualização, mas como se viu, no caso dos HUFs não 

aderentes, não existe o apoio por parte do Governo e a probabilidade é que não consigam negociar de 

maneira mais adequada os seus contratos. Os entrevistados foram questionados sobre as normas 

emanadas pelo MEC e MS para os HUFs. A maioria reconhece as normas e regulamentações advindas 

desses órgãos, principalmente na área assistencial, mas também as que envolvem a questão de 

financiamento dos hospitais. Uma minoria já vê a EBSERH nessa função normatizadora, apesar de ser 

somente intermediadora. 

 

7.2.3 Gestão no Hospital Universitário de Brasilia e nos Hospitais Universitarios da UFRJ  

 

O HUB foi piloto na gestão da EBSERH, sendo o quinto HUF a aderir a gestão. A EBSERH-Sede não 

tinha ainda uma estrutura organizada para gerir as unidades hospitalares. Sem um planejamento inicial, a 
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situação se agravou em função da adesão maciça dos HUFs nos três primeiros anos de criação da empresa 

(2012-2014). Alguns entrevistados relatam situações que ocorreram em função de uma estrutura 

organizacional ainda incipiente da empresa. Vejam-se os trechos que seguem: 

(...) a sede deveria ter crescido e amadurecido os processos de gestão, em vez de tentar gerenciar alguns hospitais. Ela 
deveria ter crescido gradualmente pegando hospitais gradualmente, porque, como eu tinha falado, os primeiros 
empregados da EBSERH chegaram em 2013 e logo veio “boom” de contratos com vários hospitais, incluindo o HUB, 
no período de 2013, e as primeiras pessoas já chegaram aqui em fevereiro de 2014. Então, a sede ainda nem tinha 
começado a fazer direito, por exemplo, a gestão de pessoas e já tinha que determinar normativos e tudo o mais, para 
a gestão de pessoas nos hospitais. A sede nem tinha processos de trabalho muito consolidados já os hospitais 
começaram a precisar de normativos na área de orçamento financeiro, contabilidade, gestão de pessoas tudo. Começou 
a ser preciso dar respostas e a sede não tinha, talvez, maturidade de emitir esses normativos (IHSC3). 

 (...) a gente sente muita falta de ter uma padronização de rotinas, de existirem normativos que orientem a essa 
realização de atividades dentro dos hospitais.... mas a gente sente bastante dificuldade porque eles não conseguem 
acompanhar as nossas demandas (IHSC4). 

Então não tinha um processo de comunicação interno, que é o básico para a informação sair de um setor e para 
assegurar que vai chegar ao destinatário. Às vezes a gente mandava um documento para a área “X” e nunca chegava 
o documento lá (IHSC1). 

(...) a EBSERH deveria ter gerenciado melhor a questão da implantação dos hospitais, ter trabalhado, ter um 
gerenciamento... nós fomos colocados aqui, fomos nos adaptando e hoje estão chegando novos profissionais, super 
capacitados, aí estão levando. A gente está conseguindo gerenciar bem (IHSA1). 

O objetivo de uniformização e padronização das rotinas dos HUFs estava longe de ser alcançado 

com a falta de normativos por parte da EBSERH-Sede, apesar de os entrevistados reconhecerem que 

alcançar esse objetivo não era tarefa fácil. Em função do HUB ser piloto muitas ações foram testadas ali; 

muitos hospitais se dirigiam ao HUB por telefone ou mesmo pessoalmente para esclarecer dúvidas. 

Transcrevem-se relatos a respeito dessa questão: 

 (...) ter filial em todos os estados, terem RHs completamente diferentes é muito difícil, tanto politicamente, bem como 
instituir normativos que sejam únicos. Mas todo mundo sente essa necessidade (IHSC3). 

(...) se tinha regulamentação pela EBSERH de reembolso de uma determinada despesa lá, e aí veio procurar no HUB 
porque na EBSERH tentou falar com o pessoal, mas não houve esclarecimento, então ele ligou aqui no HUB para saber 
como a gente fazia, então isso tem direto (IHSC1). 

 (...) alguns hospitais iam se iniciando nessa parte porque aí falavam: ‘ah o HUB já está fazendo isso’, então eles ligam, 
perguntam e acabam copiando algumas coisas para lá, mas adaptando para a realidade deles, porque também os 
hospitais têm realidades diferentes (IHSC3). 

Ainda em 2009, o TCU havia recomendado a necessidade de existir um órgão encarregado de 

operacionalizar um sistema de gestão de benchmarking entre os HUs, de forma a alcançar um melhor 

desempenho para todos. E divulgar aqueles com desempenho acima da média nas áreas de ensino, 

pesquisa ou de assistência, mediante a adoção de um número apropriado de indicadores e outras técnicas, 
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e identificar nessas instituições a estratégia que as levou a ser destaque numa determinada área ou 

atividade. Um entrevistado do HUFs da UFRJ ressalta a importância de haver essa “troca de experiências” 

em reuniões realizadas antes da criação da EBSERH: 

(...) mas antigamente a gente quase todo mês acabava indo para Brasília, juntava todos os diretores, a gente ia 
conversava .... mas isso é uma mudança muito importante, conhecer os diretores do Brasil inteiro, a gente não está 
mais nisso, nunca mais fomos. Essa ajuda mais administrativa, que eu não sei se os hospitais da EBSERH recebem, 
(…) a gente tem que estar o tempo todo descobrindo o caminho das pedras sozinho ... e na época que a gente estava 
mais ligado, que ainda não era a EBSERH era CGHU lá do MEC, quando vinham as certificações … pelo menos eu tinha 
um canal de comunicação e aprendia também onde eu podia tirar dúvidas dessa coisa da administração (IUD2). 

Esse questionamento do entrevistado é esclarecido no Acordão TCU nº 2893/2015, em que se 

verifica que a EBSERH tem desempenhado competências próprias do MEC ao exercer a coordenação, 

acompanhamento e avaliação da execução das atividades de gestão dos HUFs, inclusive ao elaborar a matriz 

de distribuição de recursos para todos eles, independentemente de serem filiados a ela ou não. Na Portaria 

nº 442/2012 foram delegadas à EBSERH as competências descritas nos incisos VII a IX do art. 18 do 

Decreto nº 7.690, que eram da Diretoria da Rede de Desenvolvimento de Educação Superior, além daquelas 

relativas ao REHUF, instituído pelo Decreto nº 7.082, de 27 de janeiro de 2010. Até 2013, competia à 

Secretaria de Educação Superior (Sesu) “estabelecer políticas de gestão para os hospitais vinculados às 

IFES” (texto original do art. 17, inc. IX, do Decreto 7.690). Todavia, mediante o Decreto 8.066/2013, tal 

competência foi revogada. O decreto referido foi revogado pelo Decreto nº 9005 de 14 de março de 2017 

e, no artigo 20, que trata das competências da Diretoria de Rede de Desenvolvimento de Educação Superior, 

já não constam competências relativas aos HUFs. 

É possível verificar que a revogação se deu em virtude da atuação da EBSERH como gestora dos 

HUFs de uma maneira geral, e não exclusivamente daqueles que firmaram contrato. Em suma, a EBSERH 

manifestou-se informando que, com sua criação, o corpo técnico e de gestão da Diretoria de Hospitais 

Universitários e Residências em Saúde (DHR) do MEC, passaram a compor a nova empresa. Ou seja, o 

órgão anterior foi extinto e ela passou a ser a única opção para os HUFs aderentes e não aderentes. Os 

HUFs não aderentes foram prejudicados pela extinção dessa diretoria sendo também uma forma de pressão 

organizacional (DiMaggio & Powell, 1991). 

O TCU, no Acórdão nº 2893/2015, relata que existe dificuldade na transferência de conhecimento 

para equipe EBSERH. Além disso, existe a questão de transferência de conhecimento, pois os novos 

contratados precisam aprender o serviço, uma vez que, apesar de terem sido aprovados no concurso, muitos 

não têm experiência prática, o que é corroborado por vários entrevistados do HUB. Não houve treinamento 
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para os funcionários EBSERH concursados. O treinamento ocorreu com os próprios servidores dos setores 

em que os concursados eram alocados, conforme relato que segue: 

(...) as pessoas foram colocadas nos setores de trabalho sem muita experiência, eles foram pegando aos poucos, eles 
não tiveram muito tempo de treinamento não (IHSK1). 

Na parte administrativa, os funcionários eram todos precarizados e foram sendo desligados à 

medida que os concursados iam tomando posse, por isso os problemas ocorridos foram menores. Ainda 

assim, existia resistência de compartilhar informações por parte dos precarizados. Atualmente a equipe é 

toda de concursados EBSERH, como comprova o relato a seguir: 

A nossa equipe é 100% EBSERH. São pessoas que foram chegando aos poucos, cedidas pela EBSERH, são pessoas 
que não viram antes e estão participando desse processo de mudança. Estresse, motivações são coisas naturais do 
processo da instituição, então vira e mexe de fato acontece um fato que deixa determinada categoria ou determinados 
profissionais desmotivados. Às vezes acontece algo, por essas falhas da própria sede, por a empresa ser muito nova. 
Vem normativos que às vezes as pessoas olham assim e falam: “não era isso que eu queria”! (IHSC3). 

Essa diversidade de vínculos causou conflitos entre os colaboradores do hospital gerando diversos 

problemas de relacionamento. No entanto, alguns entrevistados que têm vínculo a EBSERH ressaltam que 

atualmente a animosidade entre os vínculos diminuiu, conforme se conclui do fragmento transcrito:  

Eu acho que como as coisas foram acontecendo com as pessoas que estão, está todo mundo participando do processo, 
hoje a gente não sente tanto (IHSC4). 

Corroborando o relato dos entrevistados do HUB sobre a gestão EBSERH, esta informou ao TCU, 

em 2015, que as próprias unidades hospitalares passaram a questionar e propor melhorias em seus 

próprios processos de trabalho. De acordo com a empresa, visando mapear boas práticas, (inicialmente 

junto a seis HUFs), em relação a um conjunto de 75 processos de trabalho relacionados a ambulatório, 

internação, farmácia, suprimentos, gestão de pessoas, gestão de obras e engenharia clínica, criou o 

“Caderno de Processos e Práticas das Filiais EBSERH”. Este foi preparado pela Diretoria de Gestão de 

Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) que, a médio prazo, proporcionaria o “alinhamento da sede 

com as realidades identificadas nos hospitais, subsidiando a unidade central nas definições de normativos 

e diretrizes para suas filiais”. Assim, como referem Dillard et al. (2004), as práticas aceitas pelos atores 

organizacionais são incorporadas ao processo de trabalho. No longo prazo, permitem a conversão da 

atuação das filiais em processos padronizados com práticas recomendadas no sentido de estabelecer e 

melhorar seu modelo de gestão, verificando-se um processo de isomorfismo mimético (DiMaggio & Powell, 

1991). 
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O modelo de gestão da EBSERH está sendo difundido para seguir na linha de gestão por processos 

baseada em boas práticas, incluindo as elaboradas nos projetos do hospital Sírio-Libanês e em outros 

projetos, tais como: projeto Columbus, Catalunha, modelo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(incorporado no AGHU), e o caderno de processos e práticas dos HUFs (Acórdão nº 2893/2015). Em 

resposta ao TCU, a empresa relata que as principais dificuldades enfrentadas pela implantação do seu 

modelo de gestão, tanto na sede quanto nas filiais, relacionam-se com a diversidade e complexidade dos 

processos de trabalho dos HUFs que aderiram à empresa, bem como o nível de maturidade da governança, 

que está sendo capacitado para adaptar ao modelo de gestão definido pela Sede. Apesar de todas as 

dificuldades relatadas, fica claro que a empresa tem se esforçado para aprimorar seu modelo de gestão. 

Os HUFs da UFRJ, que não aderiram à gestão da EBSERH, começaram a debater o Complexo 

Hospitalar da UFRJ em 2009. No entanto, conforme foi relatado pelos entrevistados daquela instituição, 

ainda não há funcionamento efetivo do complexo e, o setor de compras centralizado, tão almejado, não está 

funcionando. No site institucional do complexo há informação de que o objetivo é criar condições para que 

o ensino e a pesquisa na área de saúde possam desenvolver-se dentro de um alto padrão de qualidade 

assistencial ao paciente, usuário do sistema e com otimização de custos. 

Um entrevistado do HUF da UFRJ relata a dificuldade de padronização para os hospitais dessa 

instituição: 

Aqui, na nossa universidade, com nove unidades hospitalares, fica muito difícil a gente pegar um modelo para gerir. Até 

as nove dentro da própria universidade, eu acho que a gente tem que ver cada um o seu modelo de adequação da 

melhor forma possível visando melhor custo, maior qualidade, visando maior integração com as outras unidades, mas 

é difícil a gente criar um modelo único para tudo eu acho que é ... não digo impossível, mas eu acho difícil (IUD4). 

 

7.2.4 Falhas nos Processos de Mudança 

 

Os processos de mudança em hospitais têm uma taxa de falha alta (Beer & Nohria, 2000; Burnes, 

2011). Na pesquisa realizada, os entrevistados foram indagados a respeito dessa questão e relataram várias 

falhas no processo que são corroboradas na literatura. Uma das falhas recorrente, citada pelos 

entrevistados, relaciona-se à falta de informação sobre o processo (Oreg et al., 2011). Segundo os 

profissionais participantes, o fato de muitas informações não serem fidedignas acabou por causar diversos 

conflitos. Conforme relato de um entrevistado (IHSE2), inicialmente os servidores públicos - RJU achavam 
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que iriam ser afastados de suas funções nos HUFs e que funcionários da EBSERH iriam substituí-los. Isso 

gerou diversos conflitos no ambiente institucional, até que o MP esclareceu que os funcionários EBSERH 

viriam para aumentar a mão de obra e substituir os terceirizados/precarizados. O conflito então passou a 

ser por conta dessa situação. Nesse caso, em atendimento a uma exigência legal, o que acabou acontecendo 

foi a substituição dos precarizados pelos funcionários EBSERH, interferindo, consequentemente, nas 

relações de poder. Não houve apoio por parte dos gestores, já que todos os gestores servidores públicos 

foram substituídos por funcionários da EBSERH, que não conheciam a cultura do hospital e não tinham 

know-how necessário para gerir as unidades de saúde. De acordo com alguns entrevistados não houve 

transparência no processo. Como os colaboradores não tinham conhecimento dos benefícios e somente dos 

custos, a tendência natural foi resistir ao processo (Oreg et al.,2011), conforme demonstra o relato de um 

dos entrevistados: 

Eu não sei dizer se isso foi feito… informar benefícios e, mesmo assim, para os funcionários que eram da FUB eu acho 
que eles não viram nenhum benefício. Os funcionários eles não foram cedidos, eles continuam até hoje como 
funcionários da FUB, e com os direitos e as garantias que eles têm, inclusive eles não querem ser cedidos, eles acham 
que têm mais direitos e garantias sendo servidores da universidade. Os funcionários novos que entraram concursados 
pela Ebserh, esses não têm o que discutir eles estão satisfeitos passaram no concurso, e os que foram mandados 
embora, esses só viram prejuízos (IHSR1). 

Transcrevem-se outros exemplos: 

Quando foi para ser implementado, houve essas reuniões para explicar, porque nós sabíamos que nós estávamos com 
uma carência muito grande na parte administrativa. Eu era assistencial na época, então a gente tinha uma carência 
muito grande nisso. Então assim esses atritos, mas no geral foi passado a informação que talvez não fosse toda a 
informação. 
(...) o reitor da época que assinou o contrato, ele se preocupou que tivesse uma diretoria aqui dentro para acompanhar 
os processos de mudança (IHSC4). 

(...) nós entramos no concurso, nós fomos passados para cá, teve um acolhimento do hospital e tudo, que explicou o 
que era o hospital, a cultura tudo …, mas só que não teve nada que chegasse a esse ponto como você havia falado 
(IHSA1). 

Nesse sentido, de acordo com os entrevistados, o respeito à “cultura” da unidade hospitalar e à 

complexidade do setor de saúde nao foi considerado. É o que se observa nos seguintes relatos:  

É muito complexa, é verdade a cultura, eu não sei se ela foi considerada, porque a nossa cultura aqui era assim ... já 
vinha muitos anos trabalhando, não tinha um rigor tão grande com tempo, com a produtividade como tem com a 
EBSERH. A EBSERH cobra mais, ela quer uma resposta mais rápida, e as pessoas não tinham esse costume de ter 
essa cobrança de forma tão rápida. Se eu tenho um problema, às vezes ele se arrastava por um mês, às vezes até 
mais. Hoje não. Eu tenho um problema e os gerentes, os superintendentes querem as respostas já (ISHP1). 

Não, nem um pouco, nada. Eles chegaram, montaram e acabou. Eles chegaram até a fechar setores, destruíram uma 
cultura que tinha aqui, o setor de vacinas. Quer uma coisa pior do que hospital escola? (IHSE1). 



158 
 

(...) é por conta do próprio desconhecimento da sede do que é o hospital. (...) porque ela é uma empresa totalmente 
administrativa e a gente vive numa realidade completamente diferente (IHSC3). 

A cultura organizacional dos HUFs e servidores RJU estava muito sedimentada em função do tempo 

de trabalho nos HUFs. Os hábitos, normas, crenças, rituais, valores e experiências foram partilhados por 

muito tempo entre os atores. Esse trabalho institucional foi de rotinização. Os relatos dos entrevistados são 

confirmados na pesquisa de Souza Gomes et al. (2015) sobre a percepção dos profissionais de saúde de 

um HUF da UFC. Nessa pesquisa, para os entrevistados, a adesão deu-se de forma lenta, gradual e 

silenciosa, não havendo transparência nas decisões. 

 

7.2.5 Resistência ao Processo de Mudança  

As manifestações contrárias à adesão à EBSERH ocorridas nas reuniões dos Conselhos Superiores 

das IFES, nas ruas, nos prédios da Universidade por todo o país, relatadas anteriormente, denotam uma 

resistência a empresa e, consequentemente, ao processo de mudança antes de sua implantação (Angonese 

& Lavarda, 2014). Alguns entrevistados tiveram a percepção de que a resistência foi no início do processo 

de mudança; outros entenderam que esta ocorreu durante o processo, mas o fato é que houve resistência, 

e muita.  Na realidade, esta ocorreu, mas não foi suficiente para interromper as mudanças decorrentes da 

adesão. O que se verificou é que o movimento de resistência foi capaz de gerar atrasos na implementação 

(Choi et al., 2011), gerando inércia (Oliver, 1992). Os conflitos foram grandes entre os funcionários 

“EBSERH” e os Servidores RJU que, em sua maior parte na área assistencial, dificultaram a adaptação 

(Robbins, 2003). Em relato de uma entrevistada é clara a resistência criada em relação aos vínculos: 

Aqui no meu setor, sinceramente, eu não permiti a entrada da EBSERH, não permiti. Então aqui só tem RJU. Quiseram 
infiltrar, quiseram colocar, mas eu não permiti (IHSE1). 

Outros relatos de igual teor são a seguir apresentados: 

(...) na época que eu entrei na administração teve muita gente que era do contrato (precarizados), a empresa estava 
substituindo, então houve resistência, muitos largaram o cargo, então assim foi chato no início, mas agora está tranquilo. 
Isso já estava vindo antes. Alguns não quiseram apoiar a gente, outros tiveram muita resistência. Teve áreas que saíram 
por completo, então foi muita dor de cabeça no início (IHSA1). 

 (...) existe muito conflito dos vínculos, existe muito: “eu sou FUB, você é EBSERH, você é ministério da saúde”. Essa 
divergência de vínculos gera muitos conflitos, principalmente quando não há isonomia (IHSC3). 
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Na área assistencial, da qual fazem parte médicos, profissionais de enfermagem, assistentes 

sociais, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais 

e técnicos de diversas áreas da saúde, a situação tornou-se mais complicada em função da diversidade de 

vínculos relatada anteriormente. Isso porque, dependendo do vínculo empregatício, os colaboradores têm 

direitos e garantias diferenciadas, no tocante à carga horária, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), entre outros, capazes de gerar insatisfação, estresse entre os servidores RJU e as chefias (Oreg et 

al., 2011). Em virtude da não aceitação da EBSERH, ocorreram vários afastamentos de servidores 

estatutários por problemas psiquiátricos graves, conforme relatos de entrevistados: 

Agora, na assistencial a gente tem conhecimento de casos bem graves. (…) isso causa muitos atritos lá dentro do 
hospital, na parte assistencial, então essa parte de mudança causa ânimos exaltados, estresse entre chefias e servidores 
(IHSC4). 

Os funcionários da contabilidade relataram que ainda ocorre resistência da área assistencial quando 

um processo de trabalho tem que ser alterado em função de uma legislação específica ou normativo 

EBSERH. Um exemplo foi o cumprimento da carga horária por parte dos servidores públicos, como se 

depreende do relato que se segue: 

(...) e aí vem um normativo e fala: ‘não, é por causa dessa mudança que agora eu vou ter que sair da minha zona de 
conforto e vou ter que cumprir a minha carga horária’, por exemplo, então assim aí tudo é culpa da EBSERH, tudo é 
culpa da gente que fica inventando coisa, inventando trabalho para os outros, assim a contabilidade é muito conhecida 
pelos normativos que dá trabalho para as outras pessoas (IHSC3). 

No entanto, o Acordão do TCU nº 2729/2017 determinou à EBSERH, em relação à gestão dos 

HUFs, que fossem adotadas nas universidades federais e em seus respectivos HUFs, medidas necessárias 

à implementação do controle eletrônico de ponto, em substituição ao registro de frequência manual (folha 

de ponto), a ser utilizado por todos os servidores públicos federais. Cabe ressaltar que o Decreto nº 

1867/1996 em seu artigo 1° já determinava que o registro de assiduidade e pontualidade dos servidores 

públicos federais da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deve ser realizado 

mediante controle eletrônico de ponto.  

No caso do ponto eletrônico, alguns entrevistados do HUB relataram a resistência dos servidores 

públicos em relação à EBSERH por terem entendido que a empresa determinara a adoção do ponto 

eletrônico e não que esta medida fora uma determinação do TCU. Uma entrevistada relatou a seguinte 

situação:  

O cumprimento da carga horária, é um problema que nós temos aqui, gritante, do pessoal assistencial. Eles acham que 

não têm porque ficar exigindo e a culpa é da EBSERH (IHSC4). 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=606297
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=606297
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 Veja-se outro relato sobre essa questão: 

(...)também em relação a cumprimento de horário, a gente não batia ponto, e quando a EBSERH veio, ela veio com 
aquela coisa do cumprimento do horário. (…) as mudanças vieram, se a gente for raciocinar, elas vieram realmente de 
forma positiva, como deve ser, mas não se estava habituado com aquilo (ISHP1). 
 

Nos HUFs da UFRJ, alguns entrevistados também destacaram que a resistência ao cumprimento 

da carga horária era muito grande, e os servidores RJU atribuíam à EBSERH a culpa pela exigência do ponto. 

Esta, contudo, existe independente da adesão. Transcrevem-se fragmentos: 

Isso toca num ponto que é superdelicado, que é o problema dessa oposição dos profissionais e a questão da carga 
horária, de como é que essa carga horária dos profissionais de nível superior se dá dentro dos hospitais que era uma 
grande crítica. Também medo de que a EBSERH ia colocar o ponto, mas agora isso tá vindo de outro jeito, porque a 
UFRJ também falou que ia botar, isso é uma coisa que mais cedo ou mais tarde iria ocorrer. 
(...) querem colocar registrar ponto eletrônico, então eu já tive participando de uma reunião no ministério da saúde onde 
uma médica do ministério da saúde se levantou na frente de todos os reitores e diretores dizendo assim: “se os 
profissionais de saúde das universidades cumprissem carga horária ia ter gente batendo cabeça”, isso em 2012, então 
assim, a moralização no contexto de carga horária é importante (IUD1). 

O Governo Federal criou a EBSERH para que pudesse ocorrer um melhor desempenho dos HUFs 

com aplicação de novas técnicas de gestão, no caso as do setor privado (Cutler, 2010). No entanto, os 

entrevistados da UFRJ entendem que a gestão de um Hospital Universitário é muito complexa e que há forte 

resistencia dos profissionais do setor. Assim, como refere Lapsley (2008), a posição consolidada das 

profissões incorporadas nos serviços públicos é um dos obstáculos à implementação da NPM. 

A não adoção do Ponto Eletrônico, desde 1996, por parte dos gestores evidencia utilização 

cerimonial da norma, em que há um afastamento das práticas de natureza instrumental, já que estas não 

têm efetividade e não geram eficiência nem benefícios para a comunidade, mas somente para alguns grupos 

(Meyer & Rowan, 1977). Existia uma separação entre os procedimentos de natureza formal (utilização do 

ponto eletrônico) e os de natureza informal (não utilização do ponto eletrônico), ocorrendo loose coupling 

(Meyer & Rowan, 1977). 

Quando os entrevistados do HUB foram indagados se havia sido aplicado algum método para lidar 

com a resistência, de maneira geral eles disseram não ter conhecimento sobre isso. Somente dois 

entrevistados relataram que “ocorreram muitas reuniões, quase toda semana havia reunião no auditório 

para poder explicar para os funcionários o que estava ocorrendo” (IHSK1; ISP1). 

Analisando a situação acima mencionada, pode-se considerar que o método utilizado foi o da 

Educação + Comunicação (Kotter & Schliesinger, 1979). No Relatório de Gestão, há relato sobre um outro 
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método utilizado que seria o da Facilitação + Apoio (Kotter & Schliesinger, 1979). De acordo com alguns 

entrevistados, quando a EBSERH assumiu a gestão no HUB, as chefias foram substituídas por cargos da 

EBSERH e isso impactou diretamente no poder do servidor RJU no seu local de trabalho. Transcrevem-se 

opiniões desses entrevistados: 

Pode ser porque, por exemplo, todos os cargos de chefia que tinham, que eram pela FUB, todas as pessoas perderam 
esses cargos. Eu mesmo fui uma que perdi. A gente era chefe e de repente a gente deixou de ser chefe, inclusive sem 
aviso prévio. Isso chocou muita gente, que aí esses cargos esse poder ele veio da EBSERH e a EBSERH ela enxugou, 
tinham muitos cargos, muitas chefias e ela enxugou. Esse quadro diminuiu isso mexeu com muita gente com certeza 
(IHSR1). 

É... com aquela ânsia, ou vontade muito grande de dominar, a gestão do hospital, eles colocaram chefias assumiram 
praticamente todas Acho que 100% das chefias do hospital universitário, das grandes chefias direções, até grandes 
chefias colocando os EBSERH o pessoal CLT o que aconteceu? A chefia de setores chefia pessoas com graduação, pós-
graduação, lato sensu uns até com stricto sensu com experiência gigante na função deles simplesmente foram retirados 
para que a EBSERH quisesse dominar o setor (IHSE2). 

Todas as falhas de gestão relatadas pelos entrevistados acarretaram um processo de 

implementação muito longo, o que despendeu muitos recursos. Um dos entrevistados comentou a situação: 

 (...) falando tudo isso é muito lento e aí, é aquele negócio: a gente tinha uma gestão, aí muda a gestão, aí a outra 
gestão começa, acho que alguma coisa daquela anterior, aí começa às vezes do zero. É, e o negócio anda devagar, 
demora mais. Às vezes uma coisa já estava andando, e aí retrocede às vezes ainda mais (IHSK1). 
 

A capacidade de resposta das organizações às pressões impostas pode gerar diversas respostas. 

Nesse caso gerou resistência, pois os servidores RJU não estavam satisfeitos com a mudança. (Powell, 

1991), ja que nesse caso a autoridade da EBSERH não era reconhecida, nem tinha poder coercivo sobre os 

servidores RJU, não havendo comando sobre esses servidores.  

 

7.2.6 Avaliação do Processo de Mudança  

Os entrevistados foram questionados se o processo de mudança poderia ser considerado um caso 

de sucesso. Dos oito entrevistados do HUB, três responderam que não consideravam o processo de 

mudança um caso de sucesso, quatro disseram que o consideravam, e um, que não sabia informar. No 

caso dos entrevistados que não consideraram o processo de mudança um caso de sucesso, a resposta se 

deu em decorrência das falhas já relatadas. Os que o consideraram positivamente atribuíram o sucesso às 

melhorias que ocorreram no período pós-adesão. Contrariamente à literatura (Lapsley & Pettigrew, 1994), 

não foi identificado qualquer um dos oito fatores que devem ser considerados em um esforço de mudança.  
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Burnes (2011), defende que atualmente as organizações não são capazes de enfrentar a mudança 

com sucesso, e uma forma de oferecer abordagens adequadas seria identificar pontos fortes e fracos. 

Todavia, o TCU, no acórdão nº 2893/2015, afirma que, apesar de todas as dificuldades relatadas, é possível 

constatar que a empresa tem se esforçado para aprimorar seu modelo de gestão.   

Kash et al. (2013) ressaltam que, nas estratégias de iniciativas de mudança no setor de saúde, os 

fatores de sucesso mais relevantes não são a liderança e a comunicação, mas sim a cultura e os valores, o 

engajamento das pessoas e a qualidade do serviço. Na análise, verificou-se que, em relação ao processo de 

mudança, os fatores menos considerados foram a cultura e os valores existentes nos HUFs. Já a qualidade 

do serviço e satisfação dos clientes, bem como o acesso à informação, fatores relevantes para o setor da 

saúde, foram possíveis por medidas implementadas na gestão EBSERH. Cabe assinalar que a qualidade do 

serviço e satisfação dos clientes são avaliadas através de pesquisas de satisfação nos HUFs também 

implementadas na gestão.  

Já Lovis (2011), ressalta que os fatores-chave para o sucesso em iniciativas do setor da saúde são: 

liderança clínica, forte envolvimento dos profissionais de níveis mais altos da organização, investimentos de 

longo prazo com sustentação financeira e humana, infraestrutura confiável, retorno atualizado para todos 

os participantes de apoio à decisão. Convém ressaltar que os HUFs são organizações que sofrem pressões 

políticas, ambientais e similares e para que a mudança seja bem-sucedida é importante a compreensão do 

contexto institucional (Petigrew & Lapsley, 1994), o que não foi considerado pelos gestores. Todavia, em 

pesquisa recente sobre vantagens e desvantagens do novo modelo de gestão dos HUFs do Rio Grande do 

Norte, Melo e Rodrigues de Almeida (2015) apontam como vantagens: a busca da gestão por implementar 

parâmetros privados de excelência com retribuição maior de acordo com as responsabilidades (gratificação 

de chefia), os vencimentos diferenciados (maiores que os praticados antigamente pela instituição), as 

cobranças para alcance de metas e, principalmente, a motivação da nova equipe em servir o interesse 

público. As desvantagens são a burocracia e a demora em completar o estágio de transição. 
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7.3 Sistemas ERP  

7.3.1 O AGHU  

 

O TCU, no acórdão nº 2813/2009, propôs o projeto para implantação do AGHU nos HUFs. O 

sistema vinha sendo utilizado, de forma instrumental, há muito tempo no HCPA (considerado modelo para 

a EBSERH), como uma instituição inovadora no segmento. Por ser um software livre, reduziria também o 

custo dos hospitais. Isso inicialmente demandaria uma migração interna do sistema, pois na época era 

utilizado um sistema proprietário, baseado no banco de dados Oracle. Em vista disso, foi recomendada a 

adequação do AGHU para ser replicado para os demais HUFs, além de disponibilidade de infraestrutura e 

capacitação na gestão hospitalar para essas unidades. Contudo, não havia compromisso formal do MEC 

que garantisse a distribuição e implantação do sistema nas demais unidades. 

Também foi apontada a falta de confiabilidade dos dados incluídos em sistema específico para 

coleta de dados e acompanhamento dos HUFs, o REHUF, implantado pelo MEC em novembro de 2008 

com o objetivo de reunir dados e indicadores abrangentes sobre assistência, ensino, pesquisa, finanças e 

estrutura física, de equipamentos e de pessoal. Em alguns HUFs, também não havia controle adequado de 

almoxarifados e de dispensação de medicamentos, principalmente em decorrência da ausência de sistemas 

informatizados, o que não é o caso do HUB que já utilizava o Winsaúde. 

Os primeiros módulos do AGHU foram implantados em agosto de 2010, na Maternidade Vitor 

Ferreira do Amaral de Curitiba, Paraná. No primeiro semestre de 2015, existiam 30 HUFs com 175 módulos 

– AGHU implantados, com 11 mil usuários ativos e 15 milhões de pacientes cadastrados. O histórico das 

implantações desses módulos nos HUFs está disponível no site da EBSERH. O objetivo desse aplicativo é 

apoiar a padronização das práticas assistenciais e administrativas dos HUFs e permitir a criação de 

indicadores nacionais, o que facilitará a adoção de projetos de melhorias da gestão dos hospitais pelo nível 

do setor econômico e político. A adoção dessas práticas configura um processo de isomorfismo, como 

referem DiMaggio e Powell (1991). 

No Acórdão TCU nº 2893/2015, foi possível observar que a implantação do aplicativo, que é 

composto por diversos módulos, encontra-se em estágios diferentes nos hospitais, situação que era prevista, 

uma vez que a implantação de cada um dos módulos depende do nível de maturidade de cada unidade no 

uso do aplicativo, o que demanda tempo. Conforme corroborado por um dos entrevistados, a programação 
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das implantações dos módulos difere em função das condições de cada hospital, pois havia alguns que não 

tinham qualquer sistema ou, quando havia, era precário. Outros, entretanto, tinham sistemas instalados, 

que atendiam as necessidades, mas não eram integrados e ainda aqueles que faziam controle de estoque 

em papel oficio (IEST1). 

As implantações dependem dos sistemas que são utilizados pelos HUFs. Há aqueles que já utilizam 

sistemas que atendem a necessidade de informação e têm dificuldade de migrar para o sistema AGHU. É 

certo também que, nos hospitais que ainda não estão informatizados, a implantação é mais rápida e os 

sistemas são avaliados positivamente. Em 2009, o TCU já havia constatado que o grau de informatização 

dos HUFs não era uniforme e alguns estavam ainda no início do processo de informatização. De forma geral, 

não havia, em muitos casos, estruturas adequadas da área de TI, número compatível de pessoal capacitado, 

equipamentos de informática suficientes e tecnologicamente atualizados, sistemas de gestão clínica, 

prontuários eletrônicos, integração interna e externa de sistemas de informação e confiabilidade da 

alimentação das bases de dados, enfim todos os sistemas para os processos de trabalho, o que em parte 

foi responsável por algumas das limitações para a implantação do AGHU. 

 

7.3.2 O Sistema AGHU no Hospital Universitário de Brasília  

O HUB está entre os cinco hospitais que têm mais módulos implantados e, de acordo com o Gestor 

de TI, a previsão é que, em 2018, seja finalizada a totalidade de utilização dos módulos existentes dentro 

do hospital. Do total de respondentes do HUB, 50% utilizam o Módulo de Estoques e outros 50% não utilizam 

o AGHU. Na parte administrativa ainda são utilizados outros sistemas não integrados a esse aplicativo. Cabe 

ressaltar que o Módulo Estoques é base para o desenvolvimento e consequente implantação do Módulo de 

Custos.  

De acordo com o Relatório de Gestão HUB 2013-2016, a implantação do AGHU no HUB iniciou-se 

no segundo semestre de 2013, com a criação de usuários/colaboradores na rede corporativa e no AGHU, 

cadastros de computadores, impressoras, cadastros de procedimentos, medicamentos e materiais. Os 

módulos foram implantados também a partir de 2013: módulo pacientes, módulo ambulatório, módulo 

prescrição médica, módulo enfermagem, módulo prescrição de enfermagem, módulo cirurgias/PDT, 

módulo exames, módulo estoque e farmácia (ver quadro 15). Até fevereiro de 2014, as implantações do 

AGHU estavam voltadas principalmente para substituição do sistema Winsaúde, como relatado por alguns 
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entrevistados que trabalhavam com esse sistema. Em outubro de 2016, entretanto, 3663 colaboradores já 

utilizavam o AGHU. 

Quadro 15. Evolução de implantação dos Módulos AGHU no HUB 

11/2014 2015 2016 

Pacientes  
Ambulatório administrativo   
Prescrição médica  
Prescrição de enfermagem   
Enfermagem  
Suprimentos   
Farmácia   

Cirurgia (cirurgia geral)  
Prescrição médica  
Prescrição de enfermagem   
Enfermagem  
Suprimentos   
Farmácia   

Prescrição médica  
Prescrição de enfermagem   
Enfermagem  
Suprimentos   
Farmácia   
Ambulatório assistencial   
Exames  
Cirurgia  

Fonte: Relatório de Gestão HUB 2013-2016. 

Em 2017, foi concluída a implantação do sistema no Centro de Diálise, ambulatórios, Unidade de 

Saúde Bucal, Unidade de Anatomia Patológica e Agência Transfusional, com início da implantação no 

Laboratório de Hemodinâmica, UTI Adulto, UTI Neonatal e Unidade de Pronto-Socorro (Relatório de Gestão 

HUB, 2017). Um ERP é um dos maiores e mais exigentes sistemas de informação implementados e atinge 

um grande número de colaboradores (Chang et al., 2008), sendo uma oportunidade para reestruturar as 

atividades e renovar as práticas (Spathis & Constantinides, 2004). Com a implantação do AGHU as práticas 

existentes, foram descontinuadas, em função de não terem mais utilidade instrumental, tendo em vista a 

necessidade de adoção de práticas inovadoras e mais eficientes trazidas com a adesão à EBSERH. Esse 

fenômeno, como definido por Oliver (1992), se chama desinstitucionalização. 

 

7.3.2.1 Falhas e Barreiras na Implementação do AGHU  

Algumas falhas e barreiras para implementação de um ERP foram apontadas na literatura 

pesquisada (e.g. Escobar-Rodriguez et al., 2014; Poon et al., 2004) e, no caso do HUB, a resistência foi de 

médicos, enfermeiros, de toda área assistencial pelo impacto que consideram negativo em seu trabalho, 

como relatado por alguns entrevistados: 

Na questão de receituário, receitar via sistema, porque teve uma barreira muito grande sobre isso. (IHS1). 

A equipe clínica mexe mais com a AGHU. É o pessoal ter que entrar no sistema pegar o código, fazer o pedido, porque 
as vezes na enfermaria eu sou a enfermeira sozinha do plantão, então eu tenho que ver o paciente, eu tenho que checar 
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a medicação que chegou, eu tenho que supervisionar a equipe e tenho que ter um tempo para eu sentar no sistema e 
fazer o meu pedido de material (IHSK1). 

(...) mas o médico é sempre uma pessoa, assim, mais difícil de lidar dentro do hospital. A maior parte do pessoal que 
trabalha dentro do hospital sente uma resistência maior em relação a médico, mas pessoalmente eu não vi muita 
diferença. Todo mundo reclama da mudança. E tem muitos profissionais médicos que são mais das antigas, que não 
gostam muito de mexer com computador, então tem essa situação tem o pessoal mais novo que as vezes trabalha em 
outro hospital que tem um sistema que as vezes é um pouco melhor, principalmente pra parte de prescrição e ai eles 
acham dificultoso porque o AGHU tem que fazer todos uns cadastros e tal mas também a gente consegue reverter essa 
parte porque a prescrição médica nosso modulo de prescrição medica é um módulo bom (IEST1). 

Em um dos HUFs da UFRJ, um dos entrevistados relatou essa situação da resistência dos médicos 

com a implantação do Prontuário Eletrônico:  

Principalmente o médico que lida com o prontuário, você tem uma resistência muito grande, a comissão de prontuários, 
ela participou dessa elaboração e assim você tira as pessoas na zona de conforto (IUD1). 

Alguns, contudo, relataram que essa resistência não se devia propriamente à utilização do sistema, 

mas ao uso do próprio computador/sistemas, que é uma outra barreira relacionada à cultura de TI dentro 

do Hospital (Goldzweiget al., 2009; Littlejohns et al., 2003). Transcrevem-se relatos sobre essa questão: 

 (...) começar a aprender a mexer, porque o povo da saúde também como eu falei é mais papel, é mais escrita.  
(...) na verdade, eu me surpreendi com o analfabetismo digital aqui no hospital. É absurdo. Foi o que a gente viu, a 
pessoa não sabia ligar o computador (IHSE1). 

Nós tivemos demasiada resistência principalmente no começo, hoje a gente ainda tem resistência, mas a resistência 
hoje ela é pontual (IHST1). 

Em 2009, o TCU já chamava atenção de que não basta desenvolver sistemas de TI; era necessário 

aperfeiçoar processos de trabalho e de gestão, adequar os sistemas a estes, alocar pessoal treinado, tendo 

em vista que o sistema não poderia ser suportado por poucas pessoas, além de recursos de software, 

hardware, rede, microcomputadores, entre outros. 

Para os entrevistados, os investimentos em infraestrutura (computadores, impressoras, internet) 

para a utilização do sistema, e o número reduzido/inexperiência da equipe de desenvolvedores para realizar 

as alterações necessárias para os usuários do sistema na EBSERH- Sede, além do desenvolvimento de 

outros módulos, como o de Custos, são falhas recorrentes à implantação de ERP (Ganly, 2008; Poon et al., 

2004; Littlejohns et al., 2003). 

É importante lembrar que o sistema AGHU foi desenvolvido pela EBSERH com base no sistema AGH 

Sistema de Aplicativos para Gestão Hospitalar, desenvolvido pelo HCPA. Entretanto, enquanto este atendia 

a uma instituição, aquele atenderia a diversos hospitais, de diversos portes e áreas geográficas distintas, 

com culturas e necessidades diferentes. Daí a necessidade de personalização em alguns módulos, o que 
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gerou uma demanda não atendida pela EBSERH-Sede (Poon et al., 2004). Todo esse processo exigiria uma 

revisão em todos os procedimentos, incluindo relatórios, recolha de dados, indicadores, ferramentas (Groene 

et al., 2008), trazendo novas práticas que serão institucionalizadas (Scott, 2001) 

Foi relatado por um dos entrevistados EBSERH que muitas das alterações/melhorias feitas no 

sistema AGHU foram solicitadas/propostas pelos próprios hospitais, ou seja, não houve planejamento inicial 

(Littlejohns et al., 2003), conforme trecho transcrito a seguir: 

Então assim teve melhorias que a gente desenvolveu, que foram os hospitais que nos passaram essas melhorias que 
fizeram as requisições dessas melhorias e pode ter sim algumas dessas melhorias ter vindo como exemplo de um 
sistema legado? É agora que a gente pegou o que tinha do sistema legado e fez dentro do AGHU (IEST1). 

Para um entrevistado do HUB, o fato de a EBSERH não ter profissionais treinados, nem em número 

adequado denota também falta de planejamento inicial. Transcreve-se o comentário:  

A EBSERH em muitos casos com uma equipe reduzida de desenvolvedores lá e aí eu fico imaginando o hospital … acho 
que foi o terceiro hospital a ser filiado, mas quando o crescimento foi muito bombástico a adesão dos hospitais foi de 
uma maneira muito rápida eu acho que a EBSERH não estava preparada para isso. Faltou desenvolvimento, faltou 
suporte a melhorias no sistema aí só sei que foi isso (IHST1). 

 Como consequência das falhas na implantação da AGHU, o que se verifica é que alterações 

necessárias, solicitadas por vários departamentos dos HUFs, não são atendidas ou são retardadas, 

dificultando a realização do trabalho, conforme relatado por alguns dos entrevistados. Essas alterações 

deveriam ser feitas pela TI da EBSERH-Sede (Ganly, 2008; Goldzweig et al.,2009; Littlejohns et al., 2003). 

Transcrevem-se os seguintes relatos: 

(...) que aí a hora que você desse baixa já aparecia o kit, aqui tem que dar baixa um a um. Por isso o funcionário fica o 
dia todo lançando número por número, porque a gente não conseguiu no AGHU o kit já pronto, isso foi para a sede. A 
sede já tentou, está revirando tudo (IHSK1). 

(...) um problema que nós temos dentro do AGHU, é que ele não fecha o ciclo todo do que o hospital necessita a nível 
de sistema que a gente falta, por exemplo, a falta de faturamento. Então ainda tem módulos que precisam ser 
desenvolvidos para atender um hospital como um todo, então geralmente os hospitais acabam ficando algum sistema 
legado que eles possuem. (...) as alterações feitas em relação processo HCPA processo EBSERH eles precisavam ter 
sido feitos mais rápidos a gente tem demanda simples que era feita as vezes em um campo no sistema alguma coisa 
que a gente demorava três meses, quatro meses por que? (IHST1). 

Você tentar fazer um ajuste do sistema quando a gente precisa de relatórios, para onde foi o material utilizado? Quem 
é que está usando mais? A gente puxa as informações por aí, aí dá um trabalhão todo para a gente chegar no resultado  
(IHSA1). 
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São solicitadas diversas alterações e o tempo/custo demandado para elas é demasiadamente 

grande; situações em que o sistema, em vez de ajudar no trabalho, acaba tornando-o mais lento. Uma fala 

dos entrevistados exemplifica essa situação: 

(...) nós vamos começar a utilizar o sistema”, aí à pessoa: “que legal vamos utilizar o sistema e vai melhorar minha 
vida”, está só que o sistema só vai abranger 70% do seu trabalho 30% você vai continuar tendo que fazer no papel” 
porque eu não tenho o módulo às vezes daquela especificidade aí, então, quer dizer que vou ter que trabalhar duas 
vezes  (IHST1). 

Um dos módulos que está sendo desenvolvido pela EBSERH, o de Custos, fundamental para a 

gestão dos HUFs, ainda não está finalizado. Em 2014, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 

Atuariais e Financeiras(FIPECAFI) prestou consultoria para a elaboração da primeira fase. No entanto, os 

gestores não deram apoio ao projeto do módulo de custos, pois prioridades foram sendo dadas a outras 

demandas da TI - Sede (Ganly, 2008; Littlejohns et al., 2003). O entrevistado da EBSERH relata: 

(...) a falta também de priorização da entidade nos seus projetos, que ela não tem plano estratégico, não sabia o que 
usar primeiro o sistema de custos ele foi sendo levado pela TI com essas limitações de as vezes parado, as vezes ia, as 
vezes parava, enfim não tinha mais diretor ai de repente ... ou a prioridade era agora implantar a AGHU, a prioridade 
agora passou a ser sistema de pessoal tinha tanta coisa, tanta necessidade, tanto hospital que o sistema de custos 
ficou ali no meio desses projetos e avançava não na velocidade que nós gostaríamos né, e então nós ainda estamos no 
mundo operacional. 

(...) pena que a gente não teve forças para emplacar um projeto de custos como um projeto prioritário, apesar de que 
ele é prioritário. Mas não entrou nessa disputa, por tempo da TI, ele está no meio de outros (IEST1). 

Na implantação do AGHU, o novo modelo foi dividido em cinco etapas: diagnóstico, mapeamento 

de colaboradores/cadastros, mapeamento de infraestrutura, treinamento e avaliação dos resultados, o que 

já gerou um retorno satisfatório de acordo com relato de um entrevistado do TI do HUB. Para um melhor 

planejamento, deve ser dividido em quatro categorias (Escobar-Rodriguez et al., 2014). Um dos 

entrevistados relata que algumas implantações de módulos mais simples são feitas pelos próprios 

funcionários dos HUFs: 

Durante o nosso processo de planejamento, a gente dividiu a nossa forma de implantação. A gente faz uma reunião de 
planejamento, entra dentro da clínica, faz um levantamento completo e, nessa fase, a gente já procura fazer o 
convencimento. Então a gente já alinha as expectativas do usuário (IHST1). 

 

Inicialmente foi constatado treinamento insuficiente dos módulos, tanto para a TI, quanto para os 

funcionários dos HUFs. No Relatório de Gestão 2013-2016, consta que foi estabelecido um novo modelo de 

implantação e reciclagem dos módulos do AGHU, que permitiu maior agilidade nos treinamentos, interação 

entre profissionais da mesma categoria e de diversas áreas do Hospital, e reduziu o número de solicitações 

dos usuários para suporte sobre a utilização do sistema.  
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De início, os treinamentos eram realizados por funcionários da EBSERH-sede; depois passaram a 

ser realizados nos próprios HUFs; muitos deles criaram uma estrutura para o treinamento (Ganly, 2008; 

Goldzweig et al., 2009). Assim, o problema de treinamento foi sanado, inclusive com treinamentos virtuais, 

e atualmente estes são disponibilizados aos funcionários de forma satisfatória, conforme relatado por alguns 

entrevistados: 

(...) hoje a gente tem vários cursos pela AGHU, pelos módulos de internação, farmácia, almoxarifado. Hoje o novo 
profissional que trabalha na clínica, onde ele estiver tem o acesso ao sistema. Ele vai ser aquele ali, não vai fazer nada 
mais, porque ele pode ter o acesso administrativo e ser da farmácia (IHSA1). 

(...) a direção disponibilizou e os servidores iam treinar você, a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe 
administrativa. Aqui para nós eles vieram treinar a equipe de como acessar, como fazer, dar baixa… isso disponibilizou 
tudo. É, isso que eu te falei, às vezes a dificuldade das pessoas de mexer com o computador (IHSK1). 

(...) então essa parte de treinamento é feito por nós aqui durante a implantação (a gente faz todo o acompanhamento 
da implantação) e também pelo pessoal do hospital. Assim que a gente sai, eles dão continuidade desse treinamento 
para pessoas novas que chegam e aperfeiçoamento de quem está trabalhando dentro do hospital (IEST1). 

O acordão do TCU nº 2813/2009 chama a atenção para a importância da informatização nos HUs, 

mas destaca que é um processo árduo, em estrutura complexa como são essas unidades de saúde. Cita o 

exemplo do HCPA, que, considerando uma condição mais favorável de financiamento e de pessoal, possui 

um sistema de gestão hospitalar bastante desenvolvido na época; no entanto, para alcançar o estágio atual 

de maturidade tecnológica, teve que percorrer um longo caminho com investimentos em pessoal qualificado, 

equipamentos e alocação de recursos. Como destaca um dos entrevistados, a equipe de TI do HCPA é maior 

do que a EBSERH-Sede:   

(...) a gente aqui tem pouco braço para desenvolver grandes módulos, tanto que a equipe lá no HCPA é de pelo menos 
70 pessoas da casa que trabalham com sistema e mais 50 terceirizados. Aqui a gente não chega nem perto disso. 
Então a gente realmente tem essa dualidade de criar grandes projetos do AGHU, módulos novos, módulos de nutrição, 
de hotelaria… a gente está com uma certa dificuldade para desenvolver esses módulos (IST1). 

No tocante à segurança do sistema, sua utilização é feita através de login (usuário/CPF) e senha, 

individual, interligada com o cadastro de usuários, que é etapa que confere segurança aos colaboradores 

(Relatório de Gestão HUB 2013-2016), o que é corroborado por um entrevistado:  

Tem algumas falhas pontuais, mas a minha maior preocupação hoje é na borda. É assim: não saia do computador, não 
grave a sua senha do lado do computador. O computador é compartilhado, ele está aberto pra todo mundo! Então é 
centralizado essa alteração de perfis aqui na TI. A gente tem um controle de perfis de acesso. O médico, ele tem perfil 
de médico, o enfermeiro… e os dois não interagem na função alheia (IHST1). 

Outro entrevistado, porém, ressalta que não há segurança em relação aos dados/informações 

utilizadas pelos usuários dentro do sistema:  
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(...) nós temos dois almoxarifados aqui distintos, materiais e medicamentos. Como eu tenho acesso a um dos 
almoxarifados, eu posso mexer em qualquer coisa que tiver no sistema dele, no estoque dele. Eu posso dar baixa em 
requisição lá, eu posso acessar o estoque (IHSA1). 

Finalmente, quando os entrevistados do HUB foram questionados se a implantação do AGHU foi 

bem-sucedida e qual a nota para sua satisfação e a da equipe, verificamos que, por conta de todas as 

falhas/pontos negativos relatados anteriormente, as notas não foram boas. Numa pontuação de 10, as 

notas foram cinco e dois. Compararam ainda o AGHU com o sistema utilizado anteriormente que 

consideravam melhor. Ou seja, os benefícios não foram visualizados pelos usuários em consequência de o 

AGHU não estar totalmente implementado, não atender as necessidades dos usuários e não ter um suporte 

de gerenciamento da mudança (Cline & Luiz, 2013). 

Um entrevistado da EBSERH que efetuou diversas implantações de módulos do AGHU em vários 

hospitais no país, entende que as implantações, de maneira geral, foram bem-sucedidas, mas esclarece 

que alguns hospitais deixaram de utilizar esse sistema, conforme relatado abaixo:  

(...) eles fizeram implantação. Depois de um tempo, eles começaram a não usar. Deu trabalho! Não tinham o 
entendimento correto! A gente aqui não estava atendendo a contento… de repente as dúvidas que eles tinham… E eles 
acabaram não usando. Mas isso foi a minoria (IEST1). 

Percebe-se que em alguns dos HUFs a utilização do AGHU é meramente cerimonial. Dessa forma 

um dos objetivos da implantação do ERP que é a padronização não será alcançada, ou seja, ocorre loose 

coupling (Meyer & Rowan, 1977). 

No Relatório de Auditoria do TCU (2893/2015), a conclusão é que foi possível verificar que o AGHU 

de fato traz melhorias à gestão dos hospitais, em virtude, principalmente, da padronização de 

procedimentos. Esse isomorfismo (DiMaggio & Powell, 1991) dá maior capacidade para a EBSERH gerir sua 

rede e sanar problemas comuns enfrentados. 

Os HUFs da UFRJ que não aderiram à EBSERH ainda não utilizam sistemas integrado de gestão. 

Em dois dos HUFs há sistemas informatizados, tais como: de estoque, farmácia e alguns sistemas do SUS, 

todos sem integração. Estão aguardando que seja disponibilizado para utilização o AGHUse, mas ainda sem 

prazo. Em um dos HUFs, existe um sistema pago em que há uma perspectiva para implantação de 

prontuário eletrônico, mas isso demandará ainda investimentos, dada a necessidade de certificação. Apesar 

de todos os esforços para reduzir o baseamento em papel com vistas à melhoria de atendimento ao paciente 

(Cline & Luiz, 2013), essa prática ainda é comum nos HUFs da UFRJ, conforme relato dos entrevistados: 
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Então, por exemplo, hoje eu tenho cerca de 30 mil prontuários em guarda externa que não são usados e tenho hoje no 
meu arquivo 20 mil prontuários, sendo que desses 20 mil, 10 mil já estão dentro dos critérios de exclusão. Então eu 
trabalho hoje com 10 mil… eu teria que digitalizar… nós estamos na exigência de digitalizar todos eles. 
Eu tenho um problema muito sério no hospital que são os deslocamentos de prontuários. Você tem hoje uma média de 
300 a 400 consultas dia. Movimentar esse tipo de número de prontuário é muito complicado. Por exemplo, hoje é terça-
feira, eu estou tirando os prontuários de quinta… a minha equipe trabalha com esse planejamento (IUD1). 

Um outro entrevistado do HUFs da UFRJ relatou que a unidade dispõe de infraestrutura, houve 

treinamento, mas o sistema AGHU se ainda não foi implantado. Afirma ainda: “A gente está na pré-história” 

(IUD2). Como explicitado na literatura, os sistemas de saúde ainda utilizam tecnologia do século 19, além 

de papelada para gestão, enquanto os prestadores de serviços estão no século 21 (Lovis, 2011). 

 

7.4 Setor de Contabilidade 

7.4.1 Sistemas Informatizados  

 

Os sistemas utilizados na contabilidade para registro, acompanhamento e controle da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial do HUB são o Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal - SIAFI para a contabilidade governamental e o sistema Alterdata para a contabilidade 

societária/fiscal.  

Alguns entrevistados do setor de contabilidade/departamento pessoal relataram a dificuldade de 

utilizar dois sistemas sem integração: 

Fica, então, difícil a gente conseguir informação. Nós temos aqui vários vínculos, nós temos o ministério da saúde, 
secretaria do governo do distrito federal, FUB e EBSERH. Tudo tem dois sistemas, então aqui a lei 8112 tem todo o 
sistema para poder cuidar desse pessoal, CLT já é outro sistema, outro pessoal (IHSR1). 

(...) a gente usa diversos sistemas, entre está a AGHU, que a gente utiliza apenas para fazer pesquisa, e o sistema do 
ministério da fazenda, o tesouro gerencial SIAFI,e outros, todo trabalhado na área de execução orçamentária (IHSC1). 

Apesar de não dispor de um módulo de Contabilidade no AGHU, o entrevistado destaca a 

importância dos dados extraídos do AGHU para tomada de decisão: 

(...) não existe módulo de contabilidade, não existe nada de contabilidade e nem de financeiro no AGHU. O AGHU ... a 
gente extrai apenas as informações de insumos para controle de almoxarifado. Então a gente faz o relatório universal 
de almoxarifado … e, na verdade, a gente usa, por exemplo, para pesquisar custo de um determinado insumo, para 
conseguir custo de algumas áreas, para conferir “N” coisas gerenciais em relação a isso; mas a gente usa o AGHU na 
contabilidade, em suma, apenas na parte de almoxarifado, que é o módulo de estoque. Tem uma boa plataforma de 
chamada pentágono, que extrai dados dos bancos de dados da AGHU (IHSC2). 
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7.4.2 Módulo de Custos – AGHU 

 

Em 2009, nenhum hospital universitário utilizava um sistema de controle de custos que 

possibilitasse pronta apuração do valor real dos procedimentos. O TCU recomendou, no Acórdão TCU nº 

2813/2009, que o sistema de custos ideal a ser aplicado nos HUFs deveria evoluir para alguma espécie de 

sistema ABC, que implicaria obter custos detalhados para todas as atividades relacionadas ao procedimento 

e/ou internação e permitiria valoração ágil, atual, adequada e completa do custo efetivo por produto 

(internação, procedimento, AIH ou outro). Segundo o entrevistado desse módulo, o modelo conceitual 

desenvolvido para os HUFS é baseado no custeio por absorção e ABC. 

Martins et al. (2015) efetuaram pesquisa para verificar o sistema de apuração de custos que os 

HUFs utilizam. Dentre 34 unidades pesquisadas, somente quatro utilizam sistemas de apuração de custos, 

sendo usados o custeio por absorção e RKW, seguidos pelo custeio variável. Conclui-se que essa prática não 

é difundida e não deve haver alteração no curto prazo, já que os HUFs declararam que não há intenção de 

se adotar essas ferramentas. 

As decisões do TCU e as ações do Governo Federal para criação da EBSERH são mecanismos para 

implantação da contabilidade de custos nos HUFs. Assim, a EBSERH contratou consultoria da FIPECAFI, 

com vistas à concepção, desenvolvimento e implementação de metodologia de identificação, mensuração e 

informação de custos para 10 hospitais universitários administrados pela EBSERH, que envolveu as 

seguintes etapas: diagnóstico da situação atual, desenvolvimento do modelo conceitual, desenvolvimento 

operacional dos sistemas de custeio, implantação dos sistemas e treinamento (Relatório de Gestão 2013-

2016). 

De acordo com o entrevistado da EBSERH, responsável pelos serviços de mensuração e controle de 

custos, inicialmente foi feita uma pesquisa na literatura e nos sistemas de custos disponíveis no mercado; 

no entanto, nenhum atendia as necessidades de informação dos HUFs, inclusive foi analisado o Sistema de 

Apuração e Gestão de Custos do SUS (APURASUS). Por esse motivo, decidiu-se desenvolver um sistema de 

custos personalizado e contratar a FIPECAFI. Esse módulo é personalizado e, por isso, os profissionais de 

TI são fundamentais nesse processo, mas, conforme esclarece o entrevistado, é necessário o apoio de 

outras Diretorias (Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas dentre outras) e dos 

atores envolvidos de maneira geral. Diz ele:  
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(...) o sistema de custos ele é... a palavra é essa pervasivo, ele se infiltra em todas as áreas da organização, então, se 
as áreas não entenderem isso, ele nunca vai ser plenamente utilizado (IESC1). 

O entrevistado chama a atenção para o cadastro dos procedimentos e centros de custos dos HUFs 

que, se for feito de forma incorreta, não gerará informação confiável. Transcreve-se trecho: 

A premissa fundamental em módulo de custos: ele tem que ser um módulo da AGHU, porque do AGHU vem diretamente 
muitas informações, ou seja, a ideia é que a gente possa o quanto menos possível ter imputações manuais, ... essa é 
a ideia do sistema de custos; é fundamental para que ele seja confiável, seja digno, ou seja, ele não cria informação 
nenhuma. Ele pega os dados de outros sistemas e processa de acordo com uma lógica própria e solta as informações 
necessárias mensais (IESC1). 
 

O HUB foi escolhido pela EBSERH como hospital-piloto para implantação desse módulo, que contém 

três fases. São elas: medicamentos e material médico, força de trabalho e outros contratos. Os dados serão 

obtidos de outros módulos do AGHU e sistemas utilizados pelos HUFs da seguinte forma: 

i. Estoques de medicamentos, materiais médicos e outros estoques: os dados virão dos módulos 

“Estoques” e “Prescrição Médica”, também do AGHU; 

ii. Força de trabalho: os dados virão do sistema MentorRH (empregados EBSERH – CLT) e do 

SIAPE (para os servidores RJU que atuam nos hospitais); 

iii. Demais serviços (terceirizações, água, luz, telefone, manutenção, contratos em geral): os dados 

virão do SIG (Sistema de Informações Gerenciais da EBSERH, que contém os dados sobre os 

contratos e serviços em geral). 

Para que o Setor de Contabilidade de Custos possa apurar os custos hospitalares de forma confiável, 

é fundamental a implantação do Módulo Custos do AGHU, tanto no HUB como em todos os hospitais da 

rede. 

De acordo com entrevistados do HUB, o módulo de custos está na primeira fase há muito tempo. 

Existe perspectiva para sua implantação, mas há dependência da TI da EBSERH - Sede para 

desenvolvimento desse módulo. O entrevistado da empresa sede ressalta a preocupação com a demora na 

implantação do Módulo nos HUFs: 

Isso, agora assim eles ficaram muito empolgados. Foi muito interessante. Foram centenas de pessoas que foram 
ouvidas. Agora, ao mesmo tempo, eu fico preocupado. Hoje em dia, não sei qual que é a percepção deles em relação 
a isso, porque o processo, o sistema já era para estar pronto e em funcionamento. Como não está... demoraram demais 
(IESC1). 
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7.4.3 Contabilidade dos HUFs 

Até o ano de 2008, não havia a devida segregação de despesas e receitas dos HU em relação às 

IFES, o que configura falta de transparência na formulação e acompanhamento de políticas dos HUFs, o 

que foi relatado no acórdão TCU nº 2813/2009. A obrigatoriedade da segregação só ocorreu a partir da 

edição da Portaria nº 4/2008, que exigiu a criação de unidades gestoras orçamentárias próprias e separadas 

das IFES, de forma a garantir a transparência e a confiabilidade das informações orçamentárias e 

financeiras. A Portaria SPO/MEC nº 4/2008 estabeleceu a obrigatoriedade de instituir a criação de uma 

Unidade Orçamentária – UO e de uma Unidade Gestora – UG no SIAFI, e de uma Unidade Pagadora – UPAG 

no SIAPE, específicas para os Hospitais Universitários. Também estabeleceu a obrigatoriedade de 

transferência dos saldos contábeis de contas patrimoniais e as descentralizações de recursos da ação 6379 

(Portaria Interministerial). No entanto, apesar da legislação anteriormente relatada, em 2009 o TCU 

encontrou dificuldades em obter dados precisos acerca das receitas e despesas efetivamente relacionadas 

aos HU. A constatação de diversas inconsistências entre os valores informados pelas administrações dessas 

unidades e os valores informados pelas IFES, os valores constantes do REHUF e os extraídos dos sistemas 

corporativos (SIAFI, Departamento de Informática do SUS- DATASUS) indicaria necessidade de melhor 

organização. Segundo o Tribunal, os HUFs devem buscar a criação de Unidade Gestora Plena, com a 

estrutura necessária (Acórdão TCU nº 2813/2009). 

A resistência à mudança (Burns & Baldvinsdottir, 2005; Granlund, 2001) por parte de quem, nos 

HUFs (nível organizacional), continuou a efetuar os registros contábeis como se a nova norma não existisse 

evidencia como novas regras e novas práticas podem coexistir com velhas regras e velhas práticas. Ainda 

em 2015, no Acórdão TCU nº 2893, foi detectada a existência de mais de uma Unidade Gestora (UG) 

atuando dentro de um mesmo HUF, o que viola princípios contábeis e prejudica a transparência da gestão 

do hospital.  Ou seja, mesmo com a gestão da EBSERH ainda permanecia o relatado no acordão anterior.  

Esta recomendação do TCU em 2009 e 2015 aponta mais um agente social com capacidade de 

pressão institucionalizadora de mudança organizacional nos hospitais com influência na Contabilidade 

Gerencial (e.g., Abernethy & Chua, 1996; Jones & Mellett, 2007; Lehtonen, 2007). Atualmente a gestão dos 

HUFs com a EBSERH é firmada por meio de celebração de contrato de gestão com as Universidades 

Federais a que estão vinculados. Em 2017, a EBSERH era responsável pela gestão de 39 HUFs e estes 

passaram a ser filiais EBSERH, sendo providenciados cadastros fiscais para essas unidades. A gestão da 
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EBSERH fez com que os HUFs passassem a ter contabilidade distinta da contabilidade das IFES, sendo 

publicado de forma consolidada pela Matriz.  

Os HUFs aderentes passam por um processo de transição orçamentária e financeira. São realizadas 

as seguintes etapas: (1) assinatura do contrato de adesão; (2) registros cadastrais pertinentes; (3) nomeação 

de equipe de governança; (4) realização de concurso público; (5) desligamento de vínculos precarizados; (6) 

sub-rogação de contratos; (7) revisão e alteração do contrato SUS; e  (8) cessão dos ativos mobiliário e 

imobiliário, de forma a garantir um ambiente administrativo adequado para que a Diretoria de Orçamento e 

Finanças repasse ao HUFs a gestão orçamentária e financeira. Outro ponto importante é que são muitos os 

stakeholders deste processo: fornecedores, universidade, junta comercial dos estados, fundações de apoio, 

gestor local SUS, trabalhadores terceirizados, servidores e gestores do hospital. Essa profusão de 

interessados dificulta o processo, já que, muitas vezes, existem interesses diversos e até mesmo divergentes. 

Os procedimentos indicados acima refletem os pré-requisitos contratuais aos quais os HUFs devem atender 

e, até que isso aconteça, o hospital está em processo de transição de gestão (Relatório de Administração 

EBSERH, 2017). 

A situação no HUB não era diferente. No Relatório de Gestão 2013-2016, consta a informação de 

que até novembro de 2013 não existia um setor de contabilidade próprio e formalmente constituído em sua 

estrutura organizacional. Previsto e criado na gestão da EBSERH, o setor é responsável por desenvolver, 

preservar e manter a regularidade fiscal, o controle e a conformidade contábil. Os entrevistados do setor de 

contabilidade, no total de quatro, informaram que, quando foram admitidos na EBSERH, não havia setor de 

contabilidade. Quando questionados sobre os resultados da mudança na contabilidade e se as técnicas 

contábeis e os controles gerenciais mudaram, a resposta acabou se confundindo ao fato de não ter 

efetivamente a contabilidade dos HUFs: 

Se for para comparar o antes e o depois...não tinha nada. A gente consegue em questão de minutos assim ter uma 
informação.  A gente consegue dados muito rápidos, porque tudo é documentado na contabilidade. Então foi tudo criado 
do zero. (IHSC3) 
 

Conforme relatado pelo entrevistado do setor da Contabilidade, atualmente é possível gerar 

informação para os gestores, independente do módulo de Custos estar finalizado. Ele ressalta que o módulo 

estoque já é capaz de gerar muitas informações para a contabilidade e muitas dessas informações são 

geradas através de base de dados do AGHU. Ressalta também que a divulgação da informação contábil é 

uma realidade. Esta evidência confirma que a divulgação pública da contabilidade dos HUFs foi um dos 
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objetivos da gestão da EBSERH. Nesse sentido, pode-se afirmar que a divulgação denota uma utilidade 

simbólica e instrumental da informação gerada e publicada (Covaleski et al., 1996; Meyer & Rowan, 1991). 

No site da EBSERH, as demonstrações contábeis consolidadas 2017 estão disponíveis para consulta 

pelos atores envolvidos. Essas demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas de contabilidade 

adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), incluindo as 

alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07, Lei 11.941/09, pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis - CPC e normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Em 

2017, 18 filiais EBSERH possuíam execução orçamentária e financeira com 24.467 empregados registrados 

na gua de recolhimento do  FGTS, o que foi considerado na elaboração das demonstrações contábeis 

consolidadas. Essa evidência confirma as limitações de confiabilidade e comparabilidade da informação 

contábil para efeito de tomada de decisão no nível do setor organizacional (Costa et al., 2008; Santana, 

2005; Major & Cruz, 2013). É importante ressaltar que há ainda HUFs que não aderiram à EBSERH, e, por 

isso, as informações contábeis relativas a essas unidades não constam na tomada de decisão do nível do 

setor organizacional.  

No contrato de adesão, há previsão de cessão de uso dos bens permanentes (inclusive imóveis) das 

Universidades à EBSERH. Nas Demonstrações Financeiras, até o encerramento do exercício de 2017, que 

não foi efetivado contabilmente (via SIAFI), nenhum processo de cessão dos bens pertencentes às 

Universidades para essa empresa havia sido finalizado, embora os procedimentos de cessão estejam em 

andamento em 13, de 36 unidades que participaram da contratação do serviço de inventário. Os demais 

hospitais da Rede iniciarão seus respectivos processos de cessão à medida que seus inventários forem 

finalizados (DOFs 2017).  

Os entrevistados do HUB relataram que, no início, não havia normativos, e o processo foi se 

construindo aos poucos. Um dos entrevistados comenta: 

Então depois da EBSERH, da qualificação dos empregados por meio de manualização interna circular em várias 
discussões e debates, hoje a gestão tem um foco mais gerencial, englobando também a questão orçamentária, e não 
só o atendimento as metas em contrato da parte assistencial. E hoje na HUB, sim, está mais maduro em relação à 
compatibilidade entre a gestão, assistência, educação, vinculado também a gestão orçamentária, que também é muito 
importante (IHSC1). 

Como pode se observar os atores, tinham capacidade e conhecimento para instituir algumas 

práticas e regras no âmbito da contabilidade e essas práticas foram institucionalizadas (Dillard et al., 2004). 

Como relatado anteriormente, sendo o HUB piloto da EBSERH, muitas dessas práticas foram replicadas 

para outros HUFs.  
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Cabe esclarecer que, na pesquisa, foi possível identificar normas operacionais para normatização 

dos registros contábeis e fiscais, e realização de inventário físico dos estoques das unidades da EBSERH, o 

que demonstra que a gestão está avançando a esse nível. Na estrutura organizacional do Setor de 

Contabilidade, além da Contabilidade Fiscal, também está previsto o Setor de Custos, conforme relatado 

por um dos entrevistados:  

Quando a EBSERH veio, ela trouxe consigo essa ideia do setor de contabilidade e veio com uma perspectiva muito 
gerencial, tanto é que ela trouxe um organograma inovador com a contabilidade de custos inserida. Não é a realidade 
de muitas empresas..., não só da contabilidade fiscal, mas dessa contabilidade voltada mesmo para o gerenciamento. 
Então a gente passou de uma realidade que não tinha nada, para uma perspectiva muito boa... se a gente olhar o hoje 
em relação ao que a gente tinha antes da EBSERH, já tivemos um ganho de 100% (IHSC2). 

Os normativos brasileiros já há muito tempo (desde 1964) preveem a obrigatoriedade da 

Contabilidade de Custos em organizações públicas. Dentre os normativos mais importantes, situa-se a Lei 

nº 4.320/64, em seu artigo 85, que diz: 

Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o 

conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos 

balanços gerais e a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros (BRASIL) (grifamos). 

 

Devem ser também destacadas a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

– LDO, em especial o que se transcreve a seguir: 

inciso “e” do artigo 4º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)  

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da constituição e:  

I - Disporá também sobre:  

[...]  

normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos 

orçamentos; (,,,) (BRASIL) (grifamos) 

parágrafo terceiro do artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000: “A Administração Pública manterá sistema de 

custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial” (BRASIL).  

 

Leis de Diretrizes Orçamentárias (de 2001 em diante):  

Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus 

créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos 

programas de governo. (grifamos) 

Após 46 anos da edição Lei nº 4.320/64 e 10 da Lei nº 101/2000 (LRF), isto é, no ano de 2010, 

a primeira versão do sistema de informação de custos do governo federal foi homologada. Somente em 
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10/03/2011 foi publicada no DOU a Portaria STN nº 157, de 9/3/2011, criando o Sistema de Custos do 

Governo Federal, que se utiliza da extração de dados dos sistemas estruturantes da administração pública 

federal, tal como SIAPE, SIAFI e SIGPlan, para a geração de informações. Além dos normativos relacionados 

acima, é importante assinalar outros relevantes sobre essa questão, a saber: artigo 70 do Decreto-Lei 

200/67, artigo 137 do Decreto nº 93.872/86, parágrafo primeiro do artigo 142 do Decreto nº 93.872/86, 

artigo 4º, inciso II, do Decreto nº 2.829/98, item 5 do artigo 15 da Lei nº 10.180/2001, inciso VI do artigo 

13º do Decreto 6.976/2009. 

Para o setor de saúde, a Lei nº 8080/90, que disciplina as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, por meio do inciso 

V, artigo 15, também dispõe que os entes federativos deverão elaborar parâmetros de custos. Alguns 

avanços no Setor de Contabilidade foram apresentados no Relatório de Gestão HUB 2013-2016. Há 

informação do Sistema de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro – Sisof, que contempla o módulo 

de contabilidade de custos e de controle de execução orçamentária e financeira. Esse sistema foi elaborado 

e desenvolvido pelo então Chefe da Unidade da Liquidação da Despesa. Encontra-se em fase de execução, 

com relatórios gerenciais implementados e em pleno funcionamento, conforme informado por um dos 

entrevistados da Seção de Orçamento e Finanças (Relatório de Gestão HUB 2013-2016). 

Outras ações foram realizadas pelo Setor de Contabilidade no triênio 2013-2016, que trouxeram 

maior controle e transparência para o HUB. São elas: organização do fluxo de documentos fiscais no HUB, 

regularização das contas SIAFI/Conformidade contábil, registro de conformidade de gestão, pareceres 

econômico-financeiros de empresas participantes em processos licitatórios, análise da planilha de custos e 

de formação de preços (processo licitatório ou repactuações de contratos de serviços continuados) e serviço 

de controladoria. 

 

 

7.5 Accountability e transparência  

  

 As informações prestadas pelos administradores públicos federais são verificadas pela Auditoria 

Anual de Contas, realizada no âmbito do Controle Interno, através da Controladoria Geral da União (CGU). 

Também são analisados os atos e fatos da gestão, com vistas a instruir o processo de prestação de contas 

que será suporte para o julgamento pelo TCU. O TCU foi fundamental para a transparência e ética na gestão 
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pública dos HUFs (Abrucio & Loureiro, 2004; Figueirêdo & Nobrega, 2002) conforme relatado acima. Além 

do TCU, também o Ministério Público atuou junto aos HUFs com o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta 

(Figueirêdo & Nobrega, 2002) relativo aos terceirizados irregulares. A TI (AGHU) também contribuirá para a 

disponibilidade de informação e controle social dos cidadãos, trazendo transparência para os atos dos 

gestores.  

No HUB, em 2016, foi criado o serviço de controladoria, que inclui a implantação da auditoria 

interna (auditor interno indicado pela EBSERH-Sede), do Agente de Controle Interno e da Comissão de 

Controle Interno. Estes trabalham em conjunto na melhoria de processos internos do hospital e monitoração 

das solicitações e respostas junto aos órgãos de controle externo, como CGU e TCU. Dentro da política de 

transparência do Governo Federal, no site dos HUFs – EBSERH, há dados atualizados disponibilizados aos 

usuários que envolvem licitações, contratos, boletins de serviço, certidões negativas de débito, programação 

orçamentária e relatórios do TCU.  

O TCU apontou também, no Acórdão nº 2813/2009, a inexistência de Serviço de Ouvidoria nos 

HUFs; contudo, nas unidades hospitalares filiadas, esse serviço já foi criado. No site do HUB são 

disponibilizados o Regulamento da Ouvidoria, Relatórios Atualizados e Pesquisas de Satisfação atualizadas 

até 2017. Nas Demonstrações Financeiras da EBSERH 2017, há informação de que houve um crescimento 

em todas as categorias de manifestações, com destaque para as solicitações de informação, que 

acresceram em aproximadamente 17%, e as denúncias de que Ações da Ouvidoria da EBSERH tiveram um 

acréscimo de 53%. Tais dados revelam um aumento da interlocução entre a empresa e os cidadãos (usuários 

e empregados do seu quadro de pessoal). 

Há ainda, no Acórdão do TCU n º 2813/2009, recomendação para que o MEC determine a 

elaboração de pesquisa de satisfação do usuário nos HUFs, pois considera esse tipo de pesquisa um 

importante mecanismo para avaliar o desempenho desses hospitais. No HUB, as Pesquisas de Satisfação 

do Usuário vêm sendo preparadas, desde setembro de 2013, por Grupo Técnico designado pela Presidência 

da EBSERH, composto por profissionais de diferentes áreas da Sede, professores da UnB e representantes 

do Hospital. O objetivo do relatório é avaliar a satisfação e a percepção dos usuários dos hospitais sob gestão 

administrativa da EBSERH, com vistas ao aprimoramento da qualidade do atendimento, de modo a 

promover a satisfação do paciente, que é um fator de sucesso para os HUFs (Kash et al., 2013). Com a 

gestão da EBSERH, foram implantados nos HUFs diversos instrumentos de prestação de contas junto à 

sociedade conforme relatado acima, além das informações geradas pela Contabilidade. De acordo com 
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Reginato (2008), é a accountability de gestão, financeira e profissional, que tem como objetivo informar 

sobre os programas e outputs, os custos e a qualidade dos servicos, a eficiência, o respeito pelo equilíbrio 

entre gerações, as variações nos ativos e a situação financeira.  

Na investigação a accountability horizontal que é exercida pelos órgãos de controle, no caso o TCU, 

com a prestação de contas à população (O’Donnel, 1998) se mostrou bastante eficaz. O TCU teve um papel 

fundamental na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos HUFs 

elaborando diversos Relatórios de Auditoria (da Costa Barros et al., 2013), que contribuiram para algumas 

mudanças fundamentais ocorridas na gestão. Espera-se que a accountability propicie serviços públicos mais 

eficientes e eficazes para a população, e essa mesma população possa estar mais preocupada com a 

accountability do serviço público, gerando transparência para os stakeholders.  

 

 

7.6 Em Resumo 

 

O capítulo iniciou com a análise das razões da adesão e da não adesão dos HUFs à EBSERH, tendo 

por base os documentos (atas). Essas razões foram agregadas em três categorias. Também foram utilizadas 

entrevistas, notícias da mídia e documentos do TCU. De seguida, foram discutidos o início do processo de 

mudança para adesão dos HUFs à EBSERH e a gestão no HUB e nos HUFs da UFRJ. Com base na literatura 

do processo de mudança, foram apontadas as falhas e a resistência ao processo nos HUFs do estudo de 

caso. É importante ressaltar que o processo de mudança foi avaliado pelos atores envolvidos. Foram 

analisadas a implementação do AGHU no HUB, considerando as falhas e barreiras na implementação do 

ERP comentadas na literatura, e a resistência dos atores sociais a essa implementação. Os avanços na 

contabilidade dos HUFs foram analisados com a adesão destes à EBSERH, além da importância do Módulo 

de Custos - AGHU implantado parcialmente nesses hospitais. Foi constatado que, com a gestão da EBSERH, 

houve uma melhoria na accountability e transparência nos HUFs.  
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CAPÍTULO 8: CONCLUSÃO 

 

Esta investigação consiste num estudo em profundidade e contextualizado do processo de mudança 

nos HUFS decorrentes do REHUF e da criação da EBSERH. Este capítulo constitui-se de quatro seções 

principais, sendo a primeira seção destinada às principais conclusões. Nas demais seções são 

apresentados: contributos da investigação, limitações do estudo e sugestões para investigação futura.  

8.1 Principais Conclusões  

 

O objetivo geral do presente estudo de caso foi analisar as dinâmicas institucionais dos Hospitais 

Universitários Federais brasileiros e as implicações na contabilidade, decorrentes do REHUF e da criação 

da EBSERH, explorando os motivos, atores e processos que condicionaram e condicionam a atuação dessas 

entidades públicas. Esse objetivo refletiu a pergunta geral de investigação: Como se caracterizam as 

dinâmicas institucionais nos HUFs e quais as implicações na contabilidade dessas entidades públicas 

decorrentes do REHUF e da criação da EBSERH? 

A EBSERH foi criada por meio da Lei nº 12.550/2011, de 15 de dezembro de 2011, resultante da 

conversão de uma medida provisória anterior. Foi uma resposta do Governo Federal às questões e 

deficiências de gestão dos HUFs, relatadas nos acórdãos n ºs 1.520/2006, 2.813/2009 e 2.681/2011, 

do TCU, na tentativa de buscar uma solução para a crise dos HUFs, implementando uma gestão com uma 

empresa pública nessas unidades hospitalares. A referida Lei não determinava a obrigatoriedade de adesão 

por parte dos HUFs; a decisão caberia ao Conselho Universitário das Universidades.  

Tendo por base as atas de reunião dos Conselhos das Universidades em que ocorreu a adesão à 

EBSERH, foram identificados os motivos/razões, divididos nas seguintes categorias: Pessoal, 

Gestão/Financeiro, e Ensino, extensão, pesquisa e assistência. Na categoria “Pessoal”, uma das razões 

mais apontadas (14 universidades) foi a necessidade de contratação de funcionários. A segunda razão mais 

relatada (12 universidades) foi o cumprimento de Acórdão do TCU com o objetivo de regularização dos 

terceirizados irregulares, e o significativo número de terceirizados (cinco universidades). Na categoria 

“Gestão/Financeiro”, as duas razões mais relatadas foram modernizar/melhorar a gestão e maior aporte 

de investimentos (12 universidades). Por fim, na categoria “Ensino, extensão, pesquisa e assistência”, a 

razão apontada com maior frequência diz respeito à ampliação/melhoria dos serviços prestados e ampliação 
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dos serviços de alta complexidade (oito universidades). Outras razões diferenciadas foram apontadas pelas 

Universidades e comentadas na análise dos resultados da pesquisa.  

As razões relatadas pelos HUFs da UFRJ que não aderiram à gestão da EBSERH foram: 

comprometer diretamente a autonomia universitária e a qualidade do ensino da universidade pública e 100% 

o SUS; precarização do trabalho; privatização dos hospitais e da saúde; cobrança de consultas; competência 

da Universidade de gerir os hospitais; busca de solução de responsabilidade da UFRJ e não do MEC ou de 

outras entidades, e que o setor público deve ser gerido publicamente e não pelo setor privado. O processo 

se delineou bastante tumultuado, com muitos protestos por parte dos atores envolvidos - servidores RJU, 

terceirizados irregulares, estudantes universitários, sindicatos, associações, pacientes (usuários), 

universidades, fundações de apoio, dentre outros - contra a “EBSERH”, em locais públicos, nas reuniões 

dos Conselhos Superiores, por longo período de tempo e em todo o país. A ideia de que os serviços de 

saúde iriam ser privatizados era constante por parte dos atores envolvidos. A EBSERH não tinha legitimidade 

junto a eles. Essa multiplicidade de interessados dificultou o processo, pois, muitas vezes, existiam 

interesses diversos e até mesmo divergentes. 

Nos HUFs havia uma cultura do serviço de saúde público, em que conviviam servidores RJU e 

terceirizados irregulares (precarizados). O contexto organizacional apresentava valores, normas e 

comportamentos institucionalizados, inerentes aos servidores RJU. Os concursados EBSERH constituiram 

uma outra instituição, fato que fez existir, no início, uma separação clara entre as duas instituições, a que 

estava chegando e a outra já existente. O processo de mudança foi implementado de cima para baixo, com 

pouca transparência, muitas informações contraditórias, pressões por parte da empresa e resistência dos 

servidores RJU à instituição EBSERH. Os terceirizados irregulares foram substituídos por funcionários 

concursados da nova empresa. Esse ingresso de funcionários EBSERH, com regime diferenciado de 

contratação, culminou com um processo bastante conturbado e de muita resistência à empresa e a “seus” 

funcionários, tornando-se uma fonte de conflitos e trazendo, como consequência, dificuldade de 

operacionalizar normas, regras e práticas nos HUFs. Como muitas normas têm uma utilidade cerimonial, 

acabou por ocorrer loose coupling. Como exemplo, pode-se citar a obrigatoriedade do Ponto Eletrônico que 

foi instituído por norma de 1996. O TCU já havia determinado a sua utilização em 2017, mas os servidores 

RJU atribuíram a criação dessa norma à EBSERH. A gestão privada de hospitais pode funcionar como uma 

pressão entrópica que acelera a desinstitucionalização de práticas com utilidade essencialmente cerimonial 

(Oliver, 1992). 
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Outro ponto a ressaltar é que existem nos HUFs duas cadeias de comando: EBSERH e MS, já que 

os servidores RJU ainda não foram cedidos à empresa. Estes não reconhecem autoridade nem poder à 

EBSERH, e a reação foi a resistência, que ocorreu antes e durante o processo, o que ocasionou atrasos na 

implementação. No entanto, essa reação não foi suficiente para parar o processo. Por se tratar de Hospital 

Público, as pressões de inércia organizacional tendem a dificultar o processo de desinstitucionalização 

(Oliver, 1992). 

Atualmente, apesar de fortemente representada por suas 40 filiais no território nacional, a empresa 

ainda não atingiu a maturidade, no sentido de os atores envolvidos reconhecerem sua legitimidade, 

principalmente os servidores RJU. Em novembro de 2017, ocorreu uma audiência pública no Senado 

Federal, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), em que foi discutida a 

autonomia das universidades e a formação acadêmica dos profissionais de saúde diante da criação da 

EBSERH. A gestão por ela exercida nos HUFs não só traduz uma busca do governo por legitimidade, como 

também a busca de eficiência no controle de recursos públicos.  

Nos HUFs que não aderiram à gestão da EBSERH, as pressões ocorreram de forma diferente. A 

insuficiência de servidores e a contratação de terceirizados irregulares por muitos anos foram as causas 

mais relevantes para a crise. A EBSERH solucionaria essa questão com a contratação de funcionários 

concursados, o que efetivamente ocorreu nos hospitais aderentes, não da forma esperada, já que houve um 

contingenciamento por parte do Governo Federal. Os HUFs não aderentes não tiveram uma resposta efetiva 

do Governo Federal para esse problema, que perdura até o momento. A solução disponibilizada continua a 

ser a adesão à EBSERH. Além dessa situação, relatada pelo TCU em 2015, o Governo delegou à empresa 

as competências relativas a apoio à gestão dos HUFs que anteriormente eram exercidas por órgãos do MEC. 

Consequentemente, o MEC, o MS e o Governo Federal (nível econômico e político) exerceram coação 

hierárquica sobre os HUFs não aderentes através de decisões, despachos, decretos que foram identificados 

pelos Órgãos de Controle (TCU).  

Mediante o quadro relatado, muitos HUFs foram aderindo à EBSERH em função da situação que o 

Governo Federal impôs aos hospitais universitários não aderentes à empresa. Atualmente de 50 HUFS, 40 

já aderiram à gestão da EBSERH, o que demonstra uma adesão em grande escala. Dos que não aderiram 

a ela, dois não podem efetuar a adesão por questões legais e oito por deliberação do Conselho Universitário 

da universidade (é o caso da UFRJ). Consequentemente, apesar de a Lei não determinar a obrigatoriedade 
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da gestão da EBSERH, pressões hierárquicas por parte do Governo Federal foram determinantes para que 

muitas universidades aprovassem a adesão. 

O TCU atuou nessa questão de forma exemplar, ao apontar, em 2009, no Relatório de Auditoria, os 

problemas causadores da crise nos HUFs. Entre eles, a substituição dos contratos de mão de obra 

precarizada por funcionários públicos concursados, necessidade de reestruturação física e tecnológica e 

desvinculação administrativa das fundações de apoio, necessidade de adoção de controle de custos, de 

revisão da contratualização de serviços junto ao SUS e de adoção de soluções informatizadas de apoio à 

gestão. As recomendações do TCU exerceram pressões institucionalizadoras de mudança nos HUFs com 

influência na Contabilidade Gerencial.  

Já a legislação exerce pressões institucionalizadoras de origem exógena aos hospitais públicos, 

resultando num isomorfismo coercivo, para todos os 40 HUFs aderentes. No caso desses hospitais, a 

tomada de decisão é de natureza fortemente política, não somente por parte do Governo Federal, do MS e 

MEC (nível econômico e político), mas também da EBSERH, conforme estrutura de governança 

implementada na Sede com cargos nos Conselhos de Administração destinados a representantes do MEC, 

MS, Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, associações e sindicatos de trabalhadores. No 

Conselho Fiscal e Conselho Consultivo também há representantes do MEC e MS. Fica evidente que a 

estrutura de governança da EBSERH é muito influenciada pelo contexto político e social em que atua. 

Essas pressões isomórficas aumentaram com a implantação de sistemas de informações – ERP 

(AGHU). Esse sistema foi desenvolvido pelo HCPA – Hospital de Clinicas de Porto Alegre e escolhido para 

ser utilizado nos outros HUFs, em razão de ser um sistema usado de forma instrumental pelo HCPA, 

considerado modelo para a EBSERH, como uma instituição inovadora no segmento. Com a recomendação 

do TCU em 2009, por consequência, outros EBSERH/HUFs acabaram por “imitar” a sua bem-sucedida 

gestão.  

Alguns módulos do AGHU ainda não foram implementados pelos HUFs como os da parte 

administrativa e o de custos. Como o sistema não é personalizado, muitos desses hospitais já utilizavam 

sistemas de informações mais adequados à gestão e não tinham interesse em fazer uso do AGHU, mas sua 

implantação ocorreu em todos. Em alguns, por uma utilidade cerimonial (para liberação de financiamento 

junto ao BNDES); em outros, pela utilidade instrumental (caso do HUB). Com a utilização cerimonial do 

AGHU, um dos objetivos da implantação que é a padronização não será alcançado, ou seja, ocorre loose 

coupling. Essas estruturas formais mantidas pelos HUFs, com pouca utilidade instrumental, justificam-se 
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pela dependência de recursos vitais do MS e MEC do FNS (MS), que são as fontes de financiamento desses 

hospitais. Com a implantação do AGHU, as práticas existentes foram descontinuadas, ocorrendo 

desinstitucionalização. 

Atualmente, o modelo de gestão da EBSERH está sendo difundido para seguir na perspectiva de 

gestão por processos, baseada em boas práticas, incluindo as elaboradas nos projetos do Hospital Sírio-

Libanês e em outros projetos, tais como: projeto Columbus, Catalunha, modelo do Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre (incorporado no AGHU) e o caderno de processos e práticas dos HUFs (Acórdão nº 

2893/2015). Dessa forma, estes tendem, cada vez mais, a se tornarem isomórficos. 

Na implantação dos módulos do AGHU, houve muita resistência dos funcionários da parte 

assistencial, a maioria servidores RJU. Os médicos e outros profissionais da área assistencial relutaram em 

compartilhar informações, pois estas ainda são usadas para legitimar estruturas de poder existentes, 

inviabilizando a plena utilização dos sistemas. O poder desses profissionais nos hospitais é comentado na 

literatura. Tais profissionais normalmente assumem a gestão nos hospitais, o que se pode comprovar nos 

HUFs aderentes à EBSERH, em que 90% dos gestores têm formação na área médica. Nessas unidades 

hospitalares, houve também alteração nos cargos o que levou a uma reestruturação de poder. 

Outras barreiras e falhas na implementação de ERP apontadas na literatura foram constatadas na 

pesquisa, tais como: falta de investimentos na infraestrutura, falta de planejamento, falta de experiência do 

pessoal e do fornecedor, muitas alterações necessárias no sistema, processo de implantação mal feito, 

poucos desenvolvedores, administração e treinamento inadequados, falta de cultura de TI, ausência de 

comprometimento dos gestores, dentre outros. Os usuários do AGHU, Módulo Estoque do HUB, não se 

mostram satisfeitos com o sistema, quando este é comparado com o anteriormente utilizado pelo hospital.  

No entanto, um dos entrevistados que efetuou implantações em diversos hospitais relata que muitas 

unidades ficaram satisfeitas com o AGHU, e que isso depende de quais sistemas os HUFs já haviam 

implantado. O TCU (2015) verificou que o AGHU de fato traz melhorias à gestão dos hospitais, em virtude, 

principalmente, da padronização de procedimentos. Esse isomorfismo traz maior competência para a 

EBSERH gerir sua rede e sanar problemas comumente enfrentados. Na literatura dominante, foi constatado 

que os benefícios da implantação de sistemas somente são totalmente compreendidos e apreciados pelos 

usuários se o sistema for implementado integralmente e tiver um suporte de mudança holística, o que ainda 

não ocorreu. Pode ser que, por esse motivo, essa percepção do sistema não seja considerada favorável 

pelos usuários. 
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A apuração de custos no setor público é prevista desde a Lei nº 4320/1964, mas os HUFs não têm 

apuração de custos, conforme se observa nos DOFs de 2017 da EBSERH. Esse assunto também foi relatado 

pelo TCU em 2009. O módulo de custos do AGHU ainda não foi desenvolvido pela TI da EBSERH - Sede. 

Esse módulo começou a ser desenvolvido em 2014 com uma consultoria especializada da FIPECAFI e, até 

o momento, ainda está na primeira fase, de um total de três. A implantação do módulo de custos seria 

muito importante para que as informações financeiras/gerenciais dos HUFs pudessem ser fidedignamente 

retratadas com confiabilidade das informações aos atores internos e externos, dando legitimidade à gestão 

EBSERH. A utilidade cerimonial dá legitimidade ao setor organizacional perante o poder político, os órgãos 

de Controle (Tribunal de Contas) e a opinião pública.  

Os HUFs não aderentes à EBSERH não utilizam o AGHU, fazendo uso ainda de outros sistemas não 

integrados. Além disso, apesar de todos os esforços para reduzir o baseamento em papel com vistas à 

melhoria de atendimento ao paciente, essa prática ainda é comum nesses hospitais. Consequentemente, o 

objetivo de ter indicadores de desempenho para todos os HUFs, de forma a compará-los a seus pares para 

melhoria das atividades, ainda não foi atingido.  

A alteração nos sistemas de informação interage com a mudança organizacional e pressiona a 

mudança em contabilidade. A alteração ocorrida na contabilidade dos HUFs foi bastante relevante, já que 

essas entidades eram vinculadas a universidades e os HUFs não mantinham contabilidade própria. Algumas 

regras e normas foram instituidas no âmbito da contabilidade e essas práticas foram institucionalizadas. O 

HUB é piloto da EBSERH, por essa razão muitas dessas práticas foram replicadas para outros HUFs, 

conforme relatado pelos atores sociais.  

Em 2009, o TCU apontou que não havia a devida segregação de despesas e receitas até o ano de 

2008 dos HU em relação às Universidades, o que configura falta de transparência na formulação e 

acompanhamento de políticas dos HUFs. No entanto, a obrigatoriedade da segregação foi a partir da edição 

da Portaria nº 4/2008, que exigiu a criação de unidades gestoras orçamentárias próprias e separadas das 

IFES, de forma a garantir a transparência e a confiabilidade das informações orçamentárias e financeiras. 

Em 2015, o TCU apontou que alguns HUFs ainda não faziam a segregação das Ugs, configurando loose 

coupling. 

A EBSERH, por ser uma empresa pública de direito privado, atende a Legislação societária (Lei nº 

6404/76), normas internacionais de contabilidade e pronunciamentos emitidos pelo CPC, e normas 

brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. A divulgação dos Demonstrativos Contábeis 
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Consolidados da EBSERH era um dos objetivos da gestão dessa empresa, denotando utilidade simbólica e 

cerimonial da informação publicada, pois o processo de cessão dos bens pertencentes à universidade para 

a EBSERH não foi finalizado até as Demonstrações Contábeis do ano de 2017. A informação com 

insuficiências condiciona a sua utilidade instrumental. 

Ainda há limitações de confiabilidade e comparabilidade da informação para efeito de tomada de 

decisão no nível do setor organizacional, uma vez que ainda há HUFs que não aderiram à Gestão, e as 

informações relativas a essas unidades não constam da tomada de decisão. Finalmente, foi questionado 

aos entrevistados se consideravam que o processo de mudança era um caso de sucesso. 50% dos 

entrevistados responderam que consideravam o processo um caso de sucesso; 40% não o consideravam e 

o restante afirmou não saber responder a essa questão, apesar de todas as falhas relatadas. Em 2015, o 

TCU afirmou ser possível constatar que a empresa tem se esforçado para aprimorar seu modelo de gestão. 

 

8.2 Contributos da Investigação  

Como previsto no tópico 1.5 desta tese, esta investigação espera ter contribuído para o estudo do 

Processo de Mudança em Hospitais Universitários Públicos  com a implementação de Gestão Privada 

(EBSERH) e sistemas ERP (AGHU), por meio da análise das dinâmicas institucionais e das vozes dos atores 

envolvidos no processo, no caso os servidores RJU, os funcionários EBSERH- Filiais e  EBSERH-Sede, o 

Governo, o MS, o MEC, o TCU , a mídia e a Comunidade Universitária, o Judiciário e o Legislativo e os 

Gestores dos HUFs não aderentes à empresa. 

A investigação qualitativa, com uma perspectiva metodológica interpretativa, permitiu um estudo 

em profundidade não só sobre essa problemática, como também possibilitou uma reflexão sobre o processo 

de mudança em si, as dinâmicas institucionais e os processos que envolvem os atores tanto do contexto 

organizacional, quanto do contexto social e político à luz de uma base teórica adequada. Com a utilização 

de diversos instrumentos da pesquisa empírica, como entrevistas, documentos, reportagens, legislação, 

entre outros, foi possível dar voz aos diferentes atores envolvidos no processo.  

A investigação contribui também para a literatura sobre o processo de mudança na gestão de 

pública para privada, com a implementação de um sistema ERP no ambiente de saúde – especificamente 

em Hospitais Universitários do setor público no contexto organizacional brasileiro. Pode-se apontar ainda a 

importância desta pesquisa para a compreensão do papel dos gestores e as influências no processo de 
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mudança. Ressalte-se que a literatura é focada especificamente nos fatores que influenciam o processo de 

mudança e determinam o seu sucesso ou fracasso, mas não dá atenção aos resultados da mudança 

organizacional ou do seu nível de sucesso (Kuipers et al., 2014). Nesta pesquisa, estes aspetos foram 

analisados.  

As evidências apresentadas reforçam alguns dos resultados de investigação, principalmente no 

tocante às falhas no processo de mudança (Burnes, 2011).  Na presente investigação, também o processo 

gerou muita resistência dos atores envolvidos (Angonese & Lavarda, 2014; Oreg et al., 2011; Piderit, 2000; 

Poon et al., 2004; Robbins, 2003). Com ele, as relações de poder foram reestruturadas, e, em um ambiente 

complexo como o da saúde, muitas vezes a mudança é o resultado das dinâmicas de poder e resistência 

(Thomas & Hardy, 2011). Nesse sentido, verificou-se que o movimento de resistência foi capaz de gerar 

atrasos na implementação do ERP (Choi et al., 2011). Conforme a literatura, a implementação de um ERP 

é uma das maiores mudanças ocorridas em uma organização, pois envolve a reestruturação de todas as 

atividades e práticas (Spathis & Constantinides, 2004).  

A falta de transparência do processo e a de comunicação/informação (Oreg et al., 2011) por parte 

dos gestores envolvidos foi uma das maiores falhas encontradas, gerando muitos conflitos questionados até 

hoje, que são esclarecidos nesta investigação, em razão de ter sido dada voz aos atores participantes em 

diversos contextos. Este estudo destaca como a resistência influenciou no processo de mudança e, 

consequentemente, na legitimidade da EBSERH, junto aos servidores RJU e à sociedade em geral. A 

informação contábil dos HUFS, apesar de ainda ser incompleta, também é utilizada como uma forma de 

legitimação. Esta investigação contribui também para a compreensão do comportamento das organizações 

e seus atores em contextos institucionais complexos e das condições sob as quais as 

instituições/organizações resistem às pressões institucionais (Oliver, 1992). 

Nesta pesquisa foram utilizados os contributos clássicos da NIS e os novos contributos do 

Institutional Work. Este estudo reforça a relevância da Nova Sociologia Institucional para a análise do 

comportamento das organizações e seus atores quando confrontados por pressões externas e internas, por 

interesses divergentes em ambiente de dependência de recursos, como é o caso dos HUFs brasileiros. Foi 

verificada ainda na pesquisa a ocorrência de isomorfismo coercivo e mimético no processo de mudança 

comentados anteriormente. De acordo com Lawrence, Suddaby e Leca (2011), o Institutional Work é a ação 

proposital de indivíduos e organizações destinada à criação, manutenção e interrupção das instituições e 

práticas dos atores individuais e coletivos. Nos HUFs, há duas instituições fortes que participaram desse 



189 
 

processo: Servidores RJU e Funcionários EBSERH, uma tentando se manter e a outra sendo criada. Em 

2013, os autores citados chamaram atenção para a relevância do exame de múltiplas vertentes dessa teoria 

com diferentes objetivos ou efeitos na estrutura de uma mesma pesquisa, o que provoca importantes 

insights a respeito das relações entre essas diferentes perspectivas. No estudo foram identificadas quatro 

formas de manutenção do Institutional Work por parte da instituição servidores RJU: facilitação, rotinização, 

mitologização e demonização. Também foi encontrada uma forma de criação do Institutional Work que é a 

advocacia, anteriormente comentada.  

 

8.3 Limitações da Investigação e Sugestões para Investigação Futura 

Uma das limitações do estudo que pode ser apontada é o fato de o processo de mudança na gestão 

da EBSERH com a implantação do AGHU ainda ser recente, não tendo sido possível verificar todas as 

implicações na contabilidade dos HUFs, apesar da análise do caso piloto. 

Uma das sugestões para pesquisa futura seria ampliar esta investigação com o emprego de métodos 

quantitativos, com vistas à generalização de resultados, mesmo sabendo que, em função das dimensões 

continentais do país, este tipo de pesquisa pode se tornar muito dispendiosa. No entanto, cabe ressaltar, 

que buscou-se analisar não só as entrevistas realizadas com os atores envolvidos nas dinâmicas dos HUFs, 

mas também diferentes documentos - leis, normas, decisões do TCU, atas dos Conselhos Universitários, 

entre outros. A triangulação dos dados obtidos nesses diferentes documentos permitiu que a análise 

revelasse a interação de diferentes vozes que emanam do contexto organizacional e das instituições.  

Há ainda outras questões que poderão ser objeto de pesquisa futura. Em primeiro lugar, poder-se-

ia analisar o processo de mudança na Contabilidade dos HUFs, após a implantação do Módulo de Custos 

do AGHU, com a abordagem diferente de custeio que será utilizada. Em segundo lugar, analisar qual a 

influência da Contabilidade (Instituição) dos HUFs nas práticas médicas em função das normas emitidas, 

sob a ótica da Teoria Institucional. A contabilidade é uma instituição e tanto é moldada como impacta outras 

instituições dentro da organização.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE Nº 1 - SOLICITAÇÃO DE ATA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO  

Ao   

A/C: Gestor 

 

REF: PESQUISA DE DOUTORADO – TEMA:  OS PROCESSOS DE MUDANÇA NA GESTÃO DOS HOSPITAIS 

UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS BRASILEIROS  

 

Nós, Profa. Doutora Lídia Oliveira e a doutoranda Heloisa Siqueira Lordello, solicitamos a sua 

cooperação no sentido de que seja enviada a ata/resolução emitida pelo Conselho Universitário da IES que 

aprovou adesão a EBSERH, que de acordo com as informações veiculadas ocorreu no dia 

.................................... 

 Esta pesquisa tem como objetivo analisar as dinâmicas institucionais dos Hospitais Universitários 

Federais brasileiros e as implicações na contabilidade, decorrentes do Programa Nacional de Reestruturação 

dos Hospitais Universitários Federais – REHUF e da criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

– EBSERH, explorando os motivos, atores e processos que condicionaram e condicionam a atuação dessas 

entidades públicas. 

As informações serão utilizadas única e exclusivamente para a execução do projeto em questão. 

  

Desde já agradecemos sua atenção, 

Prof. Doutora Lídia Oliveira – Orientadora (Universidade do Minho, Portugal) 

Prof. Doutora Ana Alexandra Caria - Co-orientadora (Universidade do Minho, Portugal) 

Doutoranda Heloisa Siqueira Lordello (Universidade do Minho, Portugal) 
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APÊNDICE Nº 2 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTREVISTA –HUB  

 

 

REF: PESQUISA DE DOUTORADO – TEMA:  OS PROCESSOS DE MUDANÇA NA GESTÃO DOS HOSPITAIS 

UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS BRASILEIROS 

  

 

 

Sou doutoranda da Universidade do Minho e docente da UFRRJ. Minha pesquisa de doutorado tem 

como objetivo analisar as dinâmicas institucionais dos Hospitais Universitários Federais brasileiros e as 

implicações na contabilidade, decorrentes do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais – REHUF e da criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, 

explorando os motivos, atores e processos que condicionaram e condicionam a atuação dessas entidades 

públicas. 

Sendo assim, solicito sua contribuição com o estudo na autorização da realização de entrevista com 

os gestores/funcionários envolvidos no processo. Sua colaboração é de fundamental importância para o 

desenvolvimento e finalização da pesquisa.  

Ressalto que as informações serão utilizadas única e exclusivamente para a execução do projeto em 

questão.  

Desde já agradeço a atenção e aguardo um breve contato com as orientações. 

 

Doutoranda Heloisa Siqueira Lordello (Docente UFRRJ e Doutoranda da Universidade do Minho, 

Portugal) 

    (21) 98630.0986 

 

 

Prof. Doutora Lídia Oliveira – Orientadora (Universidade do Minho Portugal) 

Prof. Doutora Ana Alexandra Caria - Co-orientadora (Universidade do Minho Portugal) 
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APENDICE Nº 3 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTREVISTA – HUFs (UFRJ) 

 

REF: PESQUISA DE DOUTORADO – TEMA: OS PROCESSOS DE MUDANÇA NA GESTÃO DOS HOSPITAIS 
UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS BRASILEIROS 

  
  
  

Sou doutoranda da Universidade do Minho e docente da UFRRJ, minha pesquisa de doutorado tem 

como objetivo específico saber quais os motivos que condicionaram a opção dos HUFs brasileiros de 

implementar ou não a gestão da EBSERH. 

Sendo assim, solicito vossa contribuição com o estudo na autorização/concessão da entrevista. Sua 

colaboração é de fundamental importância para o desenvolvimento e finalização da pesquisa. 

Ressalto que as informações serão utilizadas única e exclusivamente para a execução do projeto em 

questão. 
Desde já agradecemos sua atenção e aguardo um breve contato com as orientações, 
Doutoranda Heloisa Siqueira Lordello (Docente UFRRJ e Doutoranda da Universidade do Minho 
Portugal) 

             (21) 98630.0986 

  
  

Prof. Doutora Lídia Oliveira – Orientadora (Universidade do Minho Portugal) 
Prof. Doutora Ana Alexandra Caria - Co-orientadora (Universidade do Minho Portugal) 

 

 

 

 

 

 

  



193 
 

APÊNDICE Nº 4 - TERMO DE PARTICIPAÇÃO E CONSENTIMENTO 

 

 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, portador do 

documento de identificação __________________, declaro, para os devidos fins, que participei da 

entrevista, bem como autorizei a gravação do áudio para a pesquisa da tese de doutoramento de Heloisa 

Siqueira Lordello, cujo título é Os Processos de Mudança na Gestão dos Hospitais Universitários Federais 

Brasileiros.  

 

A transcrição do áudio será enviada por e-mail para homologação. 

 

 

 

 

__________, ___ de ______________ de 201__. 

 

______________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE Nº 5 - GUIÃO DA ENTREVISTA PARA HUFs (UFRJ) QUE NÃO ADERIRAM À GESTÃO DA EBSERH  

 

Objetivo principal da investigação 

Analisar as dinâmicas institucionais dos HUFs brasileiros e as implicações na contabilidade, decorrentes do 

REHUF e da criação da EBSERH, explorando os motivos, atores e processos que condicionaram e 

condicionam a atuação destas entidades públicas. 

Esta análise leva em consideração: 

• As dimensões continentais do Brasil e os 50 HUFs em território nacional; 

• Que o REHUF é um programa do Governo Federal para reestruturação dos HUFs e que a que a 

EBSERH foi a empresa criada para a gestão dos HUFs; 

• Alguns hospitais universitários federais não aderiram a gestão da EBSERH, sendo 8 (oito) deles 

vinculados a UFRJ no estado do Rio de Janeiro.  

 

Objetivos específicos da investigação 

De acordo com a estruturação da pesquisa, buscar-se-á responder às questões específicas:  

• Quais os motivos que condicionaram a opção dos HUFs brasileiros de implementar ou não a gestão 

da EBSERH? 

• Como se caracteriza(ou) o processo de mudança na gestão dos HUFs brasileiros decorrente do 

REHUF e da criação da EBSERH? 

• Quais as implicações decorrentes da gestão da EBSERH na contabilidade dos HUFs brasileiros? 

 

Caracterização do entrevistado 

A seleção do entrevistado se dará em função de ser gestor em um dos hospitais universitarios federais que 

não aderiram a gestão da EBSERH. 
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Metodologia da Entrevista 

A entrevista tem como intenção cumprir com o objetivo principal e com os objetivos específicos pontuados, 

uma vez que estes fazem parte do escopo desta pesquisa. No mais, as perguntas também têm como 

propósito servir como suporte documental, uma vez que apresentará a opinião de diversos personagens do 

processo de mudança. Em suma, a realização da entrevista é essencial para o registro da experiência dos 

atores envolvidos nos processos. 

A entrevista será realizada no local e horário de preferência do entrevistado. O áudio da entrevista será 

gravado por meio de software ainda não definido.   

 

ENTREVISTA 

Apresentação ao entrevistado 

• apresentar a pesquisa, seu contexto, seu objetivo principal e os secundários; 

• convidar à entrevista, apresentando a relevância de sua participação voluntária e verídica; 

• solicitar a gravação da entrevista em áudio, garantindo a fidelidade da transcrição; 

• explicar da confidencialidade na recolha dos dados;  

• o direito do entrevistado em retificar ou desistir da entrevista.  

 

Caracterização das perguntas 

A entrevista será realizada buscando coletar grupos de informações, derivando do seguinte roteiro: 

1) Questões que buscarão encontrar o ponto de vista dos atores; 

2) Questões que buscarão sanar dúvidas; 

3) Questões que buscarão o mapeamento de ideias; e 

4) Questões que buscarão conhecer a experiência do entrevistado.  
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QUESTÕES  

 

1) Tem conhecimento do processo de mudança da gestão nos HUFs que aderiram à EBSERH? Em caso 

positivo, entende que o processo foi relevante/importante? 

2) Com base em seus experiência, saberia dizer se ocorreram outros processos de mudança na gestão dos 

HUFs que foram mais relevantes? 

3) Em sua opinião, ocorreu resistência no processo de mudança antes mesmo que o processo se iniciasse? 

4) Em sua opinião, a nova gestão implementada em outros HUFs trouxe benefícios? Em caso positivo, 

poderia listar alguns? 

5) Atualmente, 40 HUFs aderiram à gestão da EBSERH, isto é, a maioria dos HUFs. No seu entendimento, 

isso pode ser considerado uma adesão maciça?  

6) De acordo com pesquisas, o setor de saúde demorou a absorver as ideias da NPM, resultando em 

dificuldades na implementação. Uma das causas apontadas foi a forte oposição dos profissionais, além da 

complexidade do setor. Você concorda com essa afirmação? Porque? 

7) O ambiente macro influencia em tudo no qual está inserido. Em sua opinião, a mudança é resultado das 

influências e estruturas ao redor? 

 8) Alguns autores chamam a atenção para o fato de que, nos sistemas de saúde, muitas das vezes, ainda 

se utiliza tecnologia do século XIX (como papelada) para a gestão, enquanto que os prestadores de serviços 

utilizam tecnologia do seculo XXI. Outros complementam dizendo que a Tecnologia da Informação (TI) 

contribui para melhorar o acesso aos cuidados de saúde, reduzindo os custos e as deficiências operacionais. 

Dentro dessa perspectiva, não seria importante para a gestão dos HUFs a implantação do AGHU? Ou existe 

algum outro sistema ERP sendo utilizado no hospital? 

9) Uma das razões mais relatadas para a adesão à EBSERH é a regularização dos funcionários terceirizados, 

que se configura uma exigência legal. O HUF está conseguindo solucionar essa questão sem a adesão? 

10) Entende que o MEC, o MS e o Governo Federal emana as normas e valores para os HUFs? Dessa forma 

as ações poderão ser consideradas legitimas? 

11) Tomando como partida o processo de mudança do HCPA, consideraria essa organização como 

inovadora? Em caso positivo, poderiamos concluir que os outros hospitais imitaram o HCPA? 

12) Dentro do cenário atual, existe previsão para a adoção dos HUFs da UFRJ à EBSERH?  
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13) As associações tais como a ABRAUFE e sindicatos são a base para regular ações. Em sua opinião esse 

é o parâmetro para que essas praticas sejam consideradas legitimas?  

14) Finalmente, tem algo a declarar e/ou destacar que seja relevante para este questionário? 
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APÊNDICE Nº 6 - GUIÃO DA ENTREVISTA PARA HUFs QUE ADERIRAM A EBSERH -  HUB  

 

Objetivo principal da investigação 

Analisar as dinâmicas institucionais dos HUFs brasileiros e as implicações na contabilidade, decorrentes do 

REHUF e da criação da EBSERH, explorando os motivos, atores e processos que condicionaram e 

condicionam a atuação destas entidades públicas. 

Esta análise leva em consideração: 

• As dimensões continentais do Brasil e os 50 HUFs em território nacional; 

• O reconhcimento, pela própria EBSERH, de que o hospital da Universidade de Brasília (UnB) faz 

parte do projeto piloto para implantação do AGHU, em virtude da localização geográfica e por ter 

sido um dos primeiros hospitais a aderirem; 

• Que a EBSERH foi a empresa criada para a gestão dos HUFs; 

• Que o REHUF é um programa do Governo Federal para reestruturação dos HUFs. 

 

Objetivos específicos da investigação 

De acordo com a estruturação da pesquisa, buscar-se-á responder às questões específicas:  

• Quais os motivos que condicionaram a opção dos HUFs brasileiros de implementar ou não a gestão 

da EBSERH? 

• Como se caracteriza(ou) o processo de mudança na gestão dos HUFs brasileiros decorrente do 

REHUF e da criação da EBSERH? 

• Quais as implicações decorrentes da gestão da EBSERH na contabilidade dos HUFs brasileiros? 

Caracterização do entrevistado 

A seleção do entrevistado se dará em função de ter participado e/ou ter conhecido o processo de mudança 

nos HUFs com a gestão da EBSERH. No tocante ao departamento de contabilidade, serão selecionadas 

aquelas pessoas que participaram do processo de mudança.   
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Metodologia da Entrevista 

A entrevista tem como intenção cumprir com o objetivo principal e com os objetivos específicos pontuados, 

uma vez que estes fazem parte do escopo desta pesquisa. No mais, as perguntas também têm como 

propósito servir como suporte documental, uma vez que apresentará a opinião de diversos personagens do 

processo de mudança. Em suma, a realização da entrevista é essencial para o registro da experiência dos 

atores envolvidos nos processos. 

A entrevista será realizada no local e horário de preferência do entrevistado. O áudio da entrevista será 

gravado por meio de software ainda não definido, e as respostas às perguntas serão transcritas de forma 

manual.  

 

ENTREVISTA 

Apresentação ao entrevistado 

• apresentar a pesquisa, seu contexto, seu objetivo principal e os secundários; 

• convidar à entrevista, apresentando a relevância de sua participação voluntária e verídica; 

• solicitar a gravação da entrevista em áudio, garantindo a fidelidade da transcrição; 

• explicar da confidencialidade na recolha dos dados;  

• o direito do entrevistado em retificar ou desistir da entrevista.  

 

Caracterização das perguntas 

A entrevista será realizada buscando coletar grupos de informações, derivando do seguinte roteiro: 

1) Questões que buscarão encontrar o ponto de vista dos atores; 

2) Questões que buscarão sanar dúvidas; 

 3) Questões que buscarão o mapeamento de ideias; e 

 4) Questões que buscarão conhecer a experiência do entrevistado.  
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QUESTÕES  

Nome do entrevistado: 

Cargo:  

Formação: 

Desde quando atua no HUB: 

A)Ambiente do Processo e as Razões da adesão (todos os entrevistados) 

1) Por que e para quê aderir a EBSERH? 

2) Como o processo de mudança de gestão foi implementado? Como o processo foi informado aos 

funcionários?  

3) Os processos de mudança em hospitais têm uma taxa de falha alta. No caso em questão, entende que 

ocorreram falhas? 

4) Em sua opinião, esse processo de mudança seria classificado como um caso de sucesso? 

 

B)Reações da equipe ao processo de mudança (gestores) 

Informar sobre o quantitativo da equipe. 

5) Teve conhecimento de alguma reação (stress agradabilidade, etc.) e consequência (afastamento, 

satisfação) entre o pessoal que participou do processo de mudança? Percebeu aguma diferença entre 

terceirizados e RJU?  

6) O papel dos gestores é fundamental, por isso eles devem estar atentos aos destinatários da mudança 

(atores internos e externos).  Por exemplo, foi informado aos destinatários sobre os beneficios individuais e 

organizacionais e as influências para todos os destinatários?  

7) Foi possível observar o envolvimento e a interação de diferentes atores-chave do processo? Como isso 

ocorreu?  

8) Em sua opinião, houve resistência ao processo por parte dos profissionais? Se a resposta for afirmativa, 

isso ocorreu antes que o processo se iniciasse e/ou durante a implantação? Houve distinção entre os 

terceirizados e RJU? 

9) Foi utilizado algum método para lidar com a resistência à mudança? Se positivo, qual(is)? 
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C)Sistema ERP (pessoal de TI e usuários do AGHU) 

10) Qual é o atual estágio da implantação do AGHU no hospital e quais os módulos em que opera? 

11) Quais eram as suas expectativas antes da implantação e qual foi o seu papel durante o processo? 

12) Quais foram as razões para implantação do sistema ERP? 

13) Ocorreram falhas durante a implantação dos sistemas ERP? Quais?  

14) Qual o papel que os profissionais clínicos tiveram na implantação dos sistemas?  Ocorreu resistência à 

implementação dos sistemas ERP por parte dos profissionais clínicos (servidores públicos) em função da 

relutância em compartilhar informações? 

15) Em sua opinião, ocorreram barreiras à implantação do sistema por parte dos atores externos e internos? 

16) Na sua opinião quais os pontos negativos na implementação do ERP?   

17) A relevância, a aplicabilidade e o uso das informações fornecidas pelos sistemas ERP variam entre níveis 

organizacionais e entre indivíduos. Teve essa percepção? 

18) Em sua opinião, a implantação do sistema ERP foi bem-sucedida? Como classificaria o nivel de satisfação 

da sua equipe?  

 

D) Sistema ERP – Contabilidade (usuários da contabilidade) 

19) Que aspectos ajudaram ou impediram a implantação do sistema na contabilidade de gestão do hospital? 

20) Em sua opinião, com a implementação do ERP, a empresa alcançou, por exemplo, redução do tempo 

para fechamento das contas mensais, trimestrais e anuais, processamento de informações e recolha de 

dados, melhoria dos relatorios contábeis, dentre outros?  

21) Quais os resultados da mudança na contabilidade dos HUFs? As técnicas contábeis (Escrituração, 

Demonstrações Contábeis, Auditoria e Análise de Balanço) e os controles gerenciais mudaram? 

 

E) Questões Gerais (todos os entrevistados)  

22) Entende que o MEC, o MS e o Governo Federal emana as normas e valores para os HUFs? Dessa forma 

as ações poderão ser consideradas legítimas? 

23) Tomando como partida o processo de mudança do HCPA, consideraria essa organização como 

inovadora? Em caso positivo, poderiamos concluir que os outros hospitais imitaram o HCPA? 

24) As associações tais como a ABRAUFE e sindicatos são a base para regular ações? Em sua  

opinião esse é o parâmetro para que essas praticas sejam consideradas legitimas?  
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25) Tem conhecimento de outros processos de mudança que o hospital efetuou? Se positivo, foi melhor ou 

pior, comparativamente? 

26) Finalmente, tem algo a declarar e/ou destacar que seja relevante para a compreensão deste processo? 
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APÊNDICE Nº 7 – SOLICITAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA  

 
 
À  
 
  

Conforme combinado segue transcrição do áudio da entrevista da pesquisa de doutorado “Os processos de 

mudança na gestão dos hospitais Universitários Federais Brasileiros” realizada em 

.................................................. 

Agradeço a sua inestimável colaboração na pesquisa, e solicito a homologação da transcrição através deste 

e-mail. 

  

Muito obrigada. 

  

Heloisa Lordello 

(21) 98630.0986 

OBS. Envio do áudio pelo Google Drive.  

Li e concordo com a transcrição do áudio da entrevista concedida por mim a Heloisa Siqueira Lordello em 

.................para a pesquisa de doutorado cujo tema é “Os processos de mudança na gestão dos hospitais 

Universitários Federais Brasileiros” 
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G1 disponível em http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/12/hospitais-da-ufpa-serao-geridos-por-empresa-
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Hesfa disponível em http://hesfa.ufrj.br/. 

Ippmg disponível em http://www.ippmg.ufrj.br/index.php/2014-11-17-17-29-58. 

Ipub disponível em http://www.ipub.ufrj.br/portal/institucional/historia. 

Jornal Comunicação Ufpr disponível em Ufpr http://www.jornalcomunicacao.ufpr.br/jornal/?p=23193. 

Relatório de Auditoria Anual de Contas da EBSERH disponível em www.portaldatransparencia.gov.br. 

STF disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=227949 

Ufrj disponível em http://www.ch.ufrj.br. EBSERH (n.d) Acesso em 27 de agosto de 2018 em 

http://www.ebserh.gov.br/documents/14003/3133817/I_Quantitativo_F%C3%ADsico_de_Empregado

s_Cargos_Efetivos_abr18.pdf/77923860-091c-4548-9c51-a03ddaf932b9. 

Wagner Advogados disponível em https://wagner.adv.br/ministerio-publico-federal-ajuiza-processo-contra-fub-para-

anular-contrato-com-a-ebserh/. 
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