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RESUMO 

 

 

AMARAL, A. C. P. (2015). Cultura nacional e cultura organizacional em hospitais: um 

estudo exploratório das subculturas dos hospitais no Brasil e nos EUA. Tese de Doutorado. 

PPGA - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO Universidade Nove 

de Julho – UNINOVE, São Paulo, São Paulo. 

 

A gestão dos cuidados de saúde em geral e em hospitais em particular, é especialmente difícil 

nas sociedades modernas devido aos conflitos entre valores contraditórios que repercutem 

nesses contextos (Goss, 1963; Stevenson, 2000). Acredita-se que essas dificuldades sejam 

expressas e resolvidas (se é que são resolvidas de alguma forma) na cultura ou subcultura das 

organizações que proporcionam cuidados de saúde (Scott, Mannion, Davies & Marshall, 

2003). Apesar da relação intuitiva entre a cultura nacional e organizacional, pesquisas 

empíricas relacionando os dois fenômenos são escassas. Este trabalho compara as culturas 

nacionais e organizacionais do Brasil e Estados Unidos e descobre uma relação significativa, 

mas complexa. Clusters são encontrados nos dois países que tanto replicam de forma 

sistemática como rejeitam os valores nacionais. Neste trabalho utiliza-se uma abordagem para 

o diagnóstico de cultura organizacional em hospitais que lidam explicitamente com os 

conflitos entre as relações humanas, a eficácia gerencial e capacidade técnica para aprender 

como 9 hospitais - 4 nos EUA e 5 no Brasil – lidam com a prestação de serviços de saúde. 

Constata-se que parece haver mais variação nas culturas organizacionais entre hospitais 

dentro dos países estudados do que entre os próprios países. 

 

Palavras chave: Cultura organizacional. Cultura Nacional. Hospitais.  
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ABSTRACT 

 

 

AMARAL, A. C. P. (2015). National culture and organizational culture in hospitals: an 

exploratory study of subcultures of hospitals in Brazil and the USA. Tese de Doutorado,   - 

PPGA - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO. Universidade 

Nove de Julho – UNINOVE, São Paulo, São Paulo. 

 

The management of health care in general and hospitals in particular, is especially difficult in 

modern societies due to conflicts between conflicting values that resonate in these contexts 

(Goss, 1963; Stevenson, 2000). It is believed that these difficulties are expressed and resolved 

(if they are resolved in some way) in the culture or subculture of organizations that provide 

health care (Scott, Mannion, Davies & Marshall, 2003). Despite the intuitive relationship 

between national and organizational culture, empirical research linking the two phenomena 

are scarce. This paper compares the national and organizational cultures of Brazil and the 

United States and finds a significant, but complex. Clusters are found in the two countries that 

both replicate systematically reject as national values. In this paper uses an approach for the 

diagnosis of organizational culture in hospitals that explicitly deal with the conflicts between 

human relations, managerial effectiveness and technical capacity to learn as 9 hospitals - 4 in 

the US and 5 in Brazil - deal with the provision of health services. It appears that the verbal 

networks of such organizations form a center-periphery configuration instead of a hierarchical 

configuration. It is noted that there seems to be more variation in organizational cultures 

between hospitals within the studied than among countries own countries. 

 

Keywords: Organizational Culture. National Culture. Hospitals.  

 

  



9 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

aC - antes de Cristo 

ANAHP - Associação Nacional de Hospitais Privados 

ARS - Análise de Redes Sociais 

CFM - Conselho Federal de Medicina 

CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas 

CNS - Conselho Nacional de Saúde 

C-VAT - Ferramenta para Análise de Cultura e Valores 

EUA - Estados Unidos da América 

FBH - Federação Brasileira de Hospitais 

FBM - Federação Brasileira de Medicina 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MEC - Ministério de Educação e Cultura 

MS - Ministério da Saúde 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

OSS - Organização Social de Saúde 

PVA - Perfil de Valores Agregados 

SADT - Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento  

SUS - Sistema Único de Saúde 

 

  



10 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 -  Rede Hospitalar Brasileira .................................................................... 33 

Quadro 2 -  Definição de valores segundo três autores ............................................ 60 

Quadro 3 -  Modelo teórico do questionário PVA ................................................... 63 

Quadro 4 -  Soma das diferenças médias entre organizações ................................... 82 

 

 

  



11 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Fluxos da Autoridade Formal .................................................................... 31 

 

  



12 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Relação de hospitais americanos ............................................................. 78 

Tabela 2 - Relação de hospitais brasileiros .............................................................. 79 

Tabela 3 - Cluster 1 - Hospitais Americanos ............................................................ 85 

Tabela 4 - Cluster 2 - Hospitais Brasileiros ...............................................................  86 

Tabela 5 - Cluster: Média dos dados Americanos .................................................... 88 

Tabela 6 - Cluster: Média dos dados Brasileiros ..................................................... 89 

 

 

  



13 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 16 

 1.1 HISTÓRIA DOS HOSPITAIS E DILEMAS ATUAIS ............................ 17 

 1.2 OPÇÕES CULTURAIS EM SAÚDE ....................................................... 18 

 1.3 REDES SOCIAIS E CULTURA NOS HOSPITAIS ................................ 19 

2 FOCOS DE INVESTIGAÇÃO/ QUESTÕES DE PESQUISA ................ 20 

3 HOSPITAIS E SEU DESENVOLVIMENTO.............................................. 21 

4 PERSPECTIVAS SOBRE SUBCULTURAS ORGANIZACIONAIS: 

INTEGRAÇÃO, DIFERENCIAÇÃO E FRACIONALISMO  ...............................    44                                                                                                                                  

 4.1 A RELAÇÃO ENTRE CULTURA E EFETIVIDADE ........................... 44 

5 CULTURA NACIONAL, GESTÃO E CULTURA ORGANIZACIONAL - OS 

CASOS BRASIL E EUA ......................................                                                            51 

6 INSTRUMENTO, LOCAL E METODOLOGIA ....................................... 58 

 6.1 CARACTERÍSTICAS DOS HOSPITAIS PESQUISADOS ................... 66 

 6.1.2 Hospitais norte-americanos estudados ................................................ 66 

 6.1.3 Hospitais brasileiros estudados ........................................................... 68 

 6.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS ...................................... 70 

7 PRINCIPAIS RESULTADOS ..................................................................... 72 

8 CULTURA – ESPECIFICA OU UNIVERSAL? ....................................... 75 

9 ANÁLISE DE AMOSTRAS AGREGADAS .............................................. 80 

 9.1 Possíveis relações entre cultura organizacional nacional e isomorfismo  87 

10 CONCLUSÕES ............................................................................................. 90 

11 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS ...................................................................... 92 

 

REFERÊNCIAS .................................................................................................... .......     93 

APÊNDICES .......................................................................................................... 107 



14 
 

APÊNDICE A - Perfil de valores agregados............................................................ 108 

APÊNDICE B - Termo de consentimento .............................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A gestão da assistência à saúde em geral e em hospitais em particular é especialmente difícil 

nas sociedades modernas devido aos conflitos entre valores contraditórios que repercutem 

nesses contextos (GOSS, 1963; STEVENSON, 2000). Por um lado, ao longo do tempo, as 

sociedades têm dado valor à vida humana em escalas cada vez maiores e a maioria das 

sociedades modernas tenta garantir a satisfação de certas necessidades básicas de todos os 

cidadãos. Por outro lado, as sociedades modernas valorizam a racionalidade e a eficiência 

econômica, o que se volta à gestão de oferta e demanda por meio de mecanismos impessoais 

que ignoram as necessidades e preferências individuais. 

Essas demandas conflitantes se unem de forma particularmente desafiadora em ambientes de 

saúde. Com o avanço constante da ciência e tecnologia que tem ocorrido ao longo dos últimos 

dois séculos, a capacidade de curar ferimentos e doenças aumentou drasticamente. Este 

progresso, no entanto, é muito caro. Atualmente, cuidar da saúde é algo altamente intensivo 

em capital, tanto em termos de capital humano quanto financeiro, resultando em custos cada 

vez mais elevados para os pacientes e para a sociedade. Como profissionais de saúde lutam 

para implementar e manter equipamentos e técnicas que reduzem o sofrimento e prolongam a 

vida, eles também devem obter os recursos financeiros necessários para continuar a prestar 

esse serviço. Além dessas questões puramente científicas e econômicas, a saúde em geral e 

hospitais em particular, envolvem dor, medo e incerteza para os pacientes e seus familiares e 

as falhas humanas podem causar dificuldades mesmo quando os resultados clínicos e 

financeiros são bons (BELLOU, 2007). 

Acreditamos que essas dificuldades sejam expressas e resolvidas (se é que são resolvidas de 

alguma forma) na cultura das organizações que proporcionam cuidados de saúde (SCOTT, 

MANNION, DAVIES & MARSHALL, 2003). Cremos também, no entanto que além da 

cultura organizacional, os fluxos de interação social nos hospitais especialmente via rede de 

contatos verbais têm um impacto importante na construção do ambiente social do hospital e 

na própria dinâmica da cultura organizacional dentro dos hospitais.  Apesar de existirem bons 

motivos teóricos para postular esta relação existe, que saibamos, uma quase total ausência de 

pesquisas relacionadas a esses fatores dentro dos hospitais.  Nosso objetivo neste estudo é 
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abordar a relação entre cultura e redes sociais num estudo exploratório de cinco hospitais 

brasileiros, ainda comparando o nosso resultado com um dos poucos estudos norte-

americanos que aborda a mesma problemática.  

 

1.1 HISTÓRIA DOS HOSPITAIS E DILEMAS ATUAIS 

 

Hospitais, como a palavra de origem "hospitalidade" sugere, foram originalmente criados 

como locais para receber os viajantes que não tinham parentes próximos ou amigos em uma 

determinada área. Se alguém viajasse para um lugar onde se tinha amigos próximos ou 

parentes, estes ofereciam desde um lugar para ficar, interação social e ajuda em caso de 

doença. Dado o estado da tecnologia médica durante a maior parte da história humana, o 

papel mais importante do hospital era oferecer um local onde estranhos pudessem morrer ou 

se recuperar (geralmente morrer), onde eles não representavam uma ameaça para a 

comunidade e onde, idealmente, poderiam ser humanamente tratados (FOUCAULT, 1979, 

1994). Como o cristianismo e outras ordens religiosas cresceram e evoluíram, eles passaram 

naturalmente a ser responsáveis pelos cuidados de estranhos e doentes. Especialmente no 

oeste, os hospitais passaram a ser associados com as tradições espirituais de caridade e 

humanistas. A nascente comunidade de saúde também aceitou a melhoria do sofrimento como 

central para sua identidade como pode ser visto desde o Juramento de Hipócrates, na Grécia. 

Como o renascimento e a revolução científica começavam a dar frutos na forma de práticas 

sanitárias e médicas, aqueles que cuidavam dos doentes precisavam adquirir o capital 

intelectual necessário para aplicar as tecnologias emergentes e a educação e socialização dos 

membros das profissões de cura passaram cada vez mais a serem baseadas na capacidade 

intelectual e a enfatizar o desapego e a racionalidade como principais atributos. Até certo 

ponto, a racionalidade fria necessária para lidar com a doença tornou-se função de médicos, e 

alimentar e cuidar com foco nas necessidades imediatas do paciente tornou-se função de 

enfermeiras, que eram, em sua grande maioria, mulheres. O hospital moderno ainda reflete 

este legado histórico (FARIAS & VAITSMAN, 2002). 

Com a revolução científica o conhecimento e as ferramentas necessárias de profissionais de 

saúde aumentou radicalmente no volume, custo e sofisticação e no início do século 20, a 
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medicina tornou-se algo exclusivo da elite. Somente pessoas com os recursos intelectuais e 

financeiros se submetiam a um treinamento formal, longo e exigente para se tornarem 

médicos, e eles se tornaram cada vez mais ricos e influentes. Com a passagem do século 20, 

os requisitos de capital de saúde aumentaram muito, de modo que, hoje, um hospital de ponta 

contém milhões de dólares de bens de capital em equipamentos que devem ser 

constantemente renovados e reaprendidos por causa do progresso acelerado na ciência médica 

e na tecnologia. As exigências do alto capital e pessoal altamente treinado que lidam com 

questões de vida e morte resultaram em uma explosão de custos. As pessoas precisam de 

saúde para sobreviver e vão pagar o que possuem para tê-lo. Assim, como qualquer negócio 

complexo com um produto muito procurado e alta complexidade tecnológica e de capital, os 

hospitais desenvolveram uma necessidade de gestores racionais - profissionais capazes de 

olhar para a instituição de uma perspectiva prática e econômica e garantir que os recursos 

sejam aplicados e coordenados de modo a maximizar a eficiência ou, pelo menos, minimizar 

o desperdício e o número de erros.  

 

1.2 OPÇÕES CULTURAIS EM SAÚDE 

 

É claro que as diferentes forças sugeridas acima, como a humanista e de caridade, científica e 

tecnológica, gerencial e administrativa - são todas necessárias em instituições de saúde, como 

também estão inerentemente em desacordo (BASTOS, 2001). Cremos que a cultura de um 

hospital fornece uma maneira pela qual essas forças díspares sejam ordenadas e equilibradas, 

e que as diferentes instituições de saúde atinjam diferentes equilíbrios entre essas forças 

concorrentes.  Acreditamos também que as tensões entre a racionalidade administrativa e 

científica e a ênfase humanística geram forças subculturais nos hospitais que devem ser 

efetivamente gerenciadas se as instituições de atenção à saúde estão efetivamente 

implementando com sucesso suas estratégias escolhidas. No entanto, nossa revisão da 

literatura de cultura organizacional em sistemas de saúde não revelou quaisquer estudos da 

cultura organizacional que incidiu sobre essas tensões nem sobre a dinâmica subcultural em 

organizações de saúde (BELLOU, 2007; FARIAS E VAITSMAN, 2002; SCOTT et alli, 

2003; STEVENSON, 2000). Com efeito, o estudo da cultura organizacional em saúde está 

ainda na sua infância relativa. Poucos grandes estudos apareceram até hoje, principalmente 
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aqueles que lidam com a relação de perfis culturais com certos resultados clínicos ou com a 

seleção de instrumentos adequados para o estudo da cultura organizacional no contexto de 

saúde (BASTOS, 2001; SILVA & FADUL, 2010). 

 

1.3 REDES SOCIAIS E CULTURA NOS HOSPITAIS 

 

Se os estudos de cultural organizacional em hospitais ainda são incipientes, especialmente no 

que tange a tensão humanismo-racionalismo, o campo dos estudos culturais aplicados às 

organizações está maduro e oferece muitos recursos para informar a nossa investigação.  Por 

sua vez os estudos de redes sociais nas organizações estão em crescimento tanto no Brasil 

quanto nos EUA. São, porém, ainda pouco difundidos na área da saúde.  Ademais, estudos de 

redes sociais e a sua relação com a cultura são poucos em qualquer tipo de organização, assim 

que o são pesquisas de rede que consideram organizações inteiras.  O enfoque da maioria dos 

autores em variáveis individuais como rotatividade e ascensão na carreira tem deixado pouco 

espaço para explorar as redes de organizações inteiras (BURT; NELSON 2003) 

Apesar desta negligência, existem bons motivos para imaginar que cultura e redes sejam 

relacionadas de alguma forma.  Toda a literatura construtivista, desde BERGER E 

LUCKMAN (1974) até GIDDENS (1991) pressupões que os entendimentos culturais e as 

práticas institucionais são fruto de um processo de interação social entre atores.  Pretende-se, 

portanto, contribuir para o desenvolvimento desta perspectiva essencialmente fornecendo uma 

radiografia da estrutura das relações em hospitais e traçando a relação entre esta estrutura 

sociométrica e a dinâmica cultura e subcultural. 
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2 FOCOS DA INVESTIGAÇÃO / QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Tendo em conta os argumentos consideráveis que poderiam ser enquadrados em qualquer 

direção e à ausência geral de estudos empíricos, a nossa investigação inicial aqui será 

exploratória. Apesar da ausência de uma forte orientação teórica ou empírica, uma série de 

perguntas óbvias guiaria logicamente um inquérito inicial. Podemos pensar em, pelo menos, 

quatro questões de pesquisa gerais que poderiam proveitosamente ser consideradas:  

a) Poderá a indústria, o país, ou a própria organização impactar mais a cultura 

organizacional nos sistemas de saúde? Pesquisa existente indica que há muitas 

idiossincrasias na indústria, países obviamente podem variar culturalmente, e 

organizações individuais podem variar substancialmente de uma para outra. No 

entanto, ainda não temos informação sólida até o momento para avaliar o impacto 

de uma forma comparativa em cada um desses níveis de análise. 

b) São as forças monoculturais ou subculturais mais fortes nas organizações de 

saúde? Assim como a indústria, o país e a organização têm impactos atribuídos 

mas, ainda, desconhecidos; a força comparativa e a importância das forças 

subculturais vis a vis à cultura organizacional global é em grande parte 

desconhecida, especialmente no campo da saúde. 

c) Será que o tamanho e importância das subculturas podem variar mais pelo país, 

indústria ou organização? Por exemplo, não é razoável esperar que as culturas 

nacionais mais velhas, mais homogêneas, como a do Japão levam a culturas 

organizacionais mais homogêneas com subculturas mais fracas. Outros fatores 

também podem vir a suportar. Os níveis comparativamente mais elevados de 

confiança interpessoal (FUKUYAMA, 2006; HOFSTEDE, 1990) ou níveis mais 

baixos de distância do poder encontrados em estudos sobre os EUA, em 

comparação com os países latinos, poderia esperar para gerar mais variação 

subcultural nos sistemas de saúde da América Latina. 
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3 . HOSPITAIS E SEU DESENVOLVIMENTO 

 

A sociedade hoje em dia é dependente de toda sorte de organizações. Desde o nosso 

nascimento nos hospitais, durante o crescimento nas escolas, nas universidades, nos empregos 

que atuamos, seja em nossa relação com o Estado ou outra infinidade de organizações com as 

quais somos obrigados a nos relacionar em nosso cotidiano. Afinal, somos uma sociedade de 

organizações. (DRUCKER, 2009). 

São as organizações que atualmente assumem a responsabilidade pela execução das principais 

tarefas necessárias ao funcionamento da sociedade; são elas que asseguram a produção de 

bens e serviços, a prestação de serviços de saúde, a segurança, o ensino, entre tantas outras. É 

exatamente neste sentido que surge a importância do estudo das organizações enquanto 

entidades sociais, econômicas, de desenvolvimento das capacidades humanas e como agentes 

fundamentais da mudança e da evolução. 

Toda organização baseia-se numa estrutura, mais ou menos complexa, de divisão e 

especialização do trabalho. Trata-se de um requisito funcional, sem o qual uma organização 

complexa não conseguiria alcançar seus objetivos. A divisão do trabalho implica na 

articulação entre indivíduos e grupos, a fim de atender aos objetivos da organização. Embora 

funcionalmente esses grupos devam responder às necessidades operativas da organização, eles 

tendem a desenvolver interesses específicos, os quais podem dificultar, em grau variado, a 

realização dos objetivos organizacionais. Não apenas a forma de desempenho dos papéis sofre 

essa influência, como os próprios papéis que os sujeitos desempenham internamente também 

são produzidos externamente. 

As organizações de saúde, em particular o hospital, são representantes, portanto, de mais uma 

organização com a qual, necessariamente, entraremos em contato, senão no nascimento, 

provavelmente nos momentos finais da vida. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o hospital como:  

 

 

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
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Uma parte integrante da organização médica social, cuja função é 

proporcionar à população atenção médica completa, tanto preventiva como 

curativa e cujo serviço de consultas externas (extra-hospitalar) alcança a 

família em seu lar. O hospital é também um centro de preparação de 

profissionais de saúde, de pesquisa biossocial. 

 

O termo Hospital é oriundo do latim: hospitale: hospedaria, encontrando também sinônimo na 

origem grega: nosokomeion: nosocômio, lugar de doentes.  

Desconsiderando o código de Hamurabi, em 2500 aC, que prescrevia punições para médicos 

que mutilassem seus pacientes, e as tabernae medica, da Grécia antiga e outras tentativas de 

reunir em um local, condições propícias para a cura, somente a partir da era cristã se dá início 

a um tipo de instituição que a princípio destinava-se a abrigar viajantes e peregrinos (daí a 

origem hospital = hospedaria), e principalmente dar assistência aos pobres, que, além da 

condição de menos favorecido eram, muitas vezes, portadores de enfermidades, logo 

potencialmente perigoso à sociedade tendo em vista a possibilidade de contágio. Como 

observa FOUCAULT (1994) a esse respeito, no início o hospital era um “lugar para morrer”. 

A partir do século XVIII, é que o hospital começa a tomar forma como um instrumento 

terapêutico e de intervenção sobre a doença e o doente, em especial após a reforma nos Hotel-

Dieu, franceses, que anteriormente serviam apenas de depósito de pessoas desprovidas de 

recursos, e que necessitavam de algum tipo de auxílio. 

Estas mudanças, segundo FOUCAULT (1994), foram implementadas graças aos estudos de 

dois médicos, J. R. Tenon, (francês) e J. Howard, (inglês) que estudaram não apenas novas 

formas arquitetônicas, mas a evolução das doenças, de tratamento e localização da internação. 

A partir destas observações foram realocados pacientes, separando, por exemplo, feridos de 

mulheres grávidas como também a mudança no fluxo de roupas sujas e limpas e quantidade 

ideal de leitos. 

A reorganização hospitalar teve como ponto de partida os hospitais militares e marítimos, 

com uma visão econômica preponderante: era necessário curar o soldado, não o deixando 

morrer de doença, pois o investimento na mão de obra havia sido dispendioso. Além deste, 

outro fator para a mudança foi o início da intervenção médica, não apenas na doença, em sua 

fase crítica, mas sobre o meio em que o doente vive: alimentação, água, ar etc., surgindo desta 
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forma o médico de hospital, com atividade interna ativa, e não apenas a visita domiciliar 

periódica. 

No Brasil, o primeiro hospital de que se tem notícia foi a Santa Casa de Misericórdia de 

Santos, em São Paulo, fundado por Brás Cubas no ano de 1543, como uma enfermaria para os 

marítimos.  Sucederam-se várias Santas Casas de Misericórdia espalhadas pelo Brasil e todas 

têm uma origem comum: a Santa Casa de Lisboa fundada em 1498. Em sua essência, têm 

como princípio a prática das obras da Misericórdia compiladas por Tomás de Aquino no 

século XII: “Dar de comer a quem tem fome; Dar de beber a quem tem sede; Vestir os nus; 

Visitar os doentes e presos; Dar abrigo a todos os viajantes; Resgatar os cativos; Enterrar os 

mortos”. (MARCHESOTTI, 2013 p. 10).    Portanto, as Santas Casas sempre foram muito 

mais do que hospitais. No começo, o improviso era total. Como no século XVI não havia 

médicos dispostos a vir para o Brasil, os jesuítas se encarregavam de todo o atendimento, 

trabalhando como médicos, farmacêuticos e enfermeiros. (ANTUNES, 1991). 

Do interesse inicial de religiosos e do Estado, com a visão predominante assistencial, ao 

despertar da indústria da tecnologia médica, as organizações hospitalares experimentaram 

transformações radicais cujos reflexos podem ser notados no cotidiano operacional em cada 

unidade. (FOUCAULT, 1979). 

Até o início do século passado, as atividades relativas à saúde tinham características de 

trabalho artesanal; o médico controlava o processo e possuía os próprios instrumentos de 

trabalho, transportados em sua maleta. Com a industrialização e as mudanças políticas da 

década de 1930, o novo padrão tornou-se mais visível, e a rearticulação dos interesses em 

torno da saúde o manteve em evolução, para deslanchar após o final da Segunda Guerra 

Mundial. 

Chamado de "moderno" e "científico", o novo modelo foi progressivamente adotado em todo 

o País, tornando-se hegemônico. Baseado na experimentação dita científica e na tecnologia, 

colocou o hospital como centro de atenção e integração de técnicas e equipamentos tornados 

crescentemente imprescindíveis para a atenção à saúde. 

Na segunda metade do século XX, a prestação de serviços de assistência médica evoluiu para 

constituir uma complexa estrutura médico-hospitalar e, desta, a partir dos anos 1980, para o 
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atual complexo médico-industrial. A evolução tecnológica do antigo instrumental e das 

próprias práticas do trabalho médico passou a exigir estruturas progressivamente complexas.  

A esta fase de profissionalização ou ainda como cita, GRAÇA (2000), de empresarização, é 

uma fase de ruptura, tanto conceitual como organizacional. Este fenômeno é também 

acompanhado pelas demais organizações, tendo em vista à complexidade do mundo moderno, 

as novas tecnologias, as exigências do mercado, consequentemente exigindo maior 

produtividade, resultados e lucratividade.  

Com efeito, tal mudança nos parece impactar mais as organizações hospitalares, em 

decorrência de seu passado e tradição de cuidados com a vida, que em princípio rejeitariam 

um fim mercantilista. Ou seja, mudou a sociedade e mudaram-se as organizações. O hospital 

passa a ser, não somente uma organização de cuidados, mas uma organização prestadora de 

serviços, que a cada dia agrega mais serviços, geralmente especializados, demandando uma 

cultura técnica forte para sua implementação. (GRAÇA, 2000) 

FERNANDES (2003) observa diferenças específicas no pessoal que trabalha em um hospital 

em relação aos demais trabalhadores. Normalmente estão divididos em quatro grupos:  

I. O primeiro, pelo aspecto técnico, exige pessoas profissionalmente formadas, 

atendendo às exigências legais e devidamente habilitadas para os cargos ligados à 

prática médica. Entre estes se destacam os enfermeiros, os técnicos e auxiliares de 

enfermagem, todos, de acordo com exigências legais, com cursos obrigatórios e 

específicos. São agrupados no que se convencionou chamar de pessoal da 

enfermagem. 

II. O segundo grupo é do pessoal técnico; engloba profissionais formados em cursos 

regulamentos por lei e ligados a atividades específicas tais como: fisioterapeutas, 

farmacêuticos, nutricionistas, bioquímicos, todos com nível universitário e também 

alguns com nível técnico tais como: técnico de raios x, técnico de laboratório, técnicos 

de anatomia patológica, técnico de hemoterapia e tantos outros. 

III. O terceiro grupo é do pessoal administrativo, que inclui profissionais de nível 

universitário, como: advogado, contador, administrador hospitalar, assistente social, 

analista de sistemas, bibliotecário, engenheiro; e profissionais como: auxiliar de 

escritório, secretário, recepcionista entre outros.  

http://portalcienciaevida.uol.com.br/ESSO/Edicoes/25/artigo150644-1.asp
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IV. O quarto grupo abrange os funcionários dos serviços gerais ou de apoio que, 

normalmente, não têm curso universitário, alguns poucos técnicos e muitos 

profissionais com curso de aprendizado básico que compreendem os serventes, 

pedreiros, encanadores, pintores, vigilantes e outros. 

Talvez por esquecimento ou por viés sociológico, este autor não cita o médico como 

trabalhador no hospital. Em que pese o profissional da medicina ter seu vínculo empregatício 

de caráter liberal, não o exime da listagem de profissionais que atuam diretamente no hospital. 

A este respeito, JOHNSON E SCHULTZ (1979), nos contam uma fábula interessante: 

Um inteligente visitante marciano estava questionando um administrador hospitalar sobre os 

propósitos, funções e administração de um hospital. Foi dito ao marciano que os médicos de 

um hospital prescrevem os procedimentos para os pacientes e, portanto, determinam como os 

recursos devem ser usados e qual o trabalho que o pessoal deve realizar. Também lhe foi dito 

que são os médicos que decidem quais os pacientes devem ser admitidos e quando eles devem 

ter alta.  

- E qual o lugar que estas pessoas importantes ocupam em sua organização? -  

perguntou o homem de Marte. 

- Na realidade eles ficam fora da organização - explica o administrador hospitalar. Eles 

são pagos por nossos clientes e devem observar certas normas, mas por tradição não devem 

interferir nem tentar influenciar suas decisões. 

- Você deve estar brincando, - exclama o visitante. Mas qualquer um pode ver 

claramente que este arranjo é impossível de manejar. 

O administrador concordou que não era fácil. E, enquanto o visitante se retirava, 

ouviu-se que ele murmurava: 

- Impossível ou caro, muito caro. 

A fábula de JOHNSON E SCHULTZ (1979) nos descreve com sutileza e bom humor, a 

complexidade que se tornou administrar uma organização hospitalar pois, ao longo do tempo, 

as funções do hospital foram se modificando e, por conseguinte, a burocracia interna, seu 

modus operandi e seus valores também sofreram mudanças e adaptações em face não só da 
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complexidade do mundo moderno e dos interesses diversos no complexo da cadeia produtiva 

da saúde, mas também com o advento de novas técnicas de gestão. 

A figura do médico continua tendo enorme importância, mas seu poder tende a se diluir entre 

outros atores no ambiente hospitalar. Magalhães (2006 apud GRAÇA 2000) diz que: “nem 

tudo o que diz respeito à vida do hospital participa da pretensa sacralidade com que durante 

muito tempo se quis rodear o ato médico”. 

Apesar de uma tentativa nos dias atuais do Conselho Federal de Medicina - CFM, de 

estabelecer o chamado “Ato Médico”, através do Projeto de Lei Suplementar, PLS 268/2002, 

que a princípio se propõe a regulamentar a profissão de médico, termina por acirrar a disputa 

entre poderes e saberes que rondam o hospital desde sempre. (FOUCAULT 1989) 

Não é difícil imaginar a complexidade e fascínio que os hospitais exercem sobre as pessoas, 

afinal, em geral, se nasce e graças a tecnologias médicas avançadas se morre dentro de 

hospitais. Desta maneira, as relações sociais que perpassam o cotidiano hospitalar, 

representam o que de mais importante existe entre as relações humanas: vida e morte 

CARAPINHEIRO (1997); MERHY e CECÍLIO (2003). 

A dinâmica organizacional de um hospital acontece em um ambiente onde a precisão e 

qualidade não são itens necessários, mas obrigatórios. Em outras organizações de serviço, um 

erro de 1% poderia ser considerado aceitável, mas em um ambiente hospitalar, a mesma 

medida pode significar uma lesão irrecuperável. 

Por outro lado, acompanhando a função técnica do hospital, ou aquela que consideramos 

precípua, que é o cuidado com a saúde, está a convivência, nem sempre harmoniosa, com a 

função burocrática formal de uma organização que deve manter-se no mercado e, para tanto, 

necessita ser cada vez mais profissional e competitiva. Não reduzimos aqui sua função a uma 

atuação que busque somente o lucro, pois há hospitais filantrópicos e públicos, mas que 

devem necessariamente almejar um desempenho profissional que seja traduzido em resultados 

para todos os stakeholders. 

É notória a mudança ao longo do tempo das funções do hospital. MATOS (2001) afirma que 

as instituições de saúde, no ambiente de competitividade cada vez maior, assumem contornos 

empresariais, necessitando, em tal contexto, de uma gestão profissional. 
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Apesar de alguma resistência, em especial de hospitais de pequeno porte, a mudança para uma 

gestão profissional já está em marcha há algum tempo, e parece que não dá sinais de 

recrudescimento. A exemplo de outras atividades empresariais na cadeia produtiva da saúde, 

tais como farmácias, laboratórios de análises clínicas e de imagem e até mesmo planos de 

saúde, os hospitais estão se tornando grandes corporações alguns, inclusive, despertando a 

cobiça de capital estrangeiro.  

Estas mudanças, principalmente a profissionalização da gestão, tiveram repercussões na 

dinâmica organizacional dos hospitais, em especial no acirramento dos conflitos entre as 

autoridades técnica ou especialista e autoridade administrativa, A primeira é representada pelo 

médico, principalmente, e por toda uma gama de profissionais de saúde que militam 

diuturnamente nos hospitais: enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, 

farmacêuticos, fisioterapeutas etc. A segunda é a autoridade administrativa representada, 

principalmente, pela figura do administrador hospitalar, bem como por todos os outros 

profissionais não técnicos do hospital, quais sejam: os responsáveis por áreas financeira, de 

suprimentos, recursos humanos etc. Até mesmo a diretoria, às vezes ocupada por médicos, 

está no jogo do poder, do lado da autoridade administrativa. 

Este conflito se torna evidente na tomada de decisão, pois nesta hora a formação de cada ator 

contribui, sobremaneira, na sua forma de atuação. A autoridade especialista tende a tomar 

decisões que envolvam o bem estar do paciente em geral, e a autoridade administrativa, 

preocupa-se com muito afinco com os resultados do hospital. ETZIONI (1974). 

ENRIQUEZ (1990), pesquisador da sociologia clínica, afirmou em seminário sobre esta 

questão quando indagado acerca da existência de conflitos em instituições hospitalares: 

“Tenho uma experiência de intervenções em hospitais e posso dizer que é preciso procurar 

confrontação a respeito de problemas concretos, sobretudo entre médicos e 

administradores”.  

“Não existe receita, milagre, mas pode-se introduzir um processo através do qual a 

administração possa entender a necessidade dos atos médicos e os médicos de seu lado não 

se considerem como todo-poderosos e acima da administração... Este tipo de problema não é 

nada fácil: é preciso às vezes mostrar aos médicos o quanto eles acreditam saber tudo, 

embora, quem sabe, as enfermeiras saibam melhor que eles por estarem mais próximas do 
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paciente. Ou então, mostrar às pessoas da administração, em relação a pontos concretos, o 

quanto são estúpidas as regras que utilizam...”. 

Ao descrever o trabalho em hospitais americanos, aceitos como modelo de racionalização 

burocrática, FREIDSON (1998), lembra situações facilmente identificadas como familiares 

por médicos que atuam nos grandes hospitais privados no Brasil. Tais situações não permitem 

que se considerem os médicos como empregados comuns: “Eles dependem do hospital para o 

cuidado de alguns de seus pacientes e a realização de parte de seu trabalho, mas o hospital 

também depende deles para prover pacientes. É apenas o médico que tem o direito de internar 

pacientes no hospital e escolher e responsabilizar-se pelo seu tratamento.” (FREIDSON 

1998). 

Os médicos têm, por fim, uma cultura muito própria, ligada às questões da vida, da dor e da 

morte, às diferentes representações sociais da saúde ou doença e do papel da medicina, aos 

diferentes modelos etiológicos e às próprias ideologias e estratégias profissionais. 

Contrariamente ao que se passa nas empresas, em que a autoridade do staff (tais como, o 

superior de produção, analista de sistemas, especialista de marketing) é limitada ao sistema 

técnico e organizacional de trabalho, no hospital a autoridade dos especialistas (como os 

médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e de terapêutica) sobrepõe-se à autoridade 

administrativa, na medida em que eles têm o controle efetivo das atividades-fim da 

organização (tais como tratar e curar os doentes). 

Nas organizações profissionais, os gestores encarregam-se das atividades meio, os seja, 

administram os recursos (humanos, materiais e financeiros) em contraposição ao serviço das 

atividades fim, que são realizadas pelos especialistas ou profissionais técnicos. 

GRAÇA (2000) chama atenção para um aspecto interessante, o de que as críticas feitas 

habitualmente "contra os especialistas, nas organizações não especializadas, o são contra os 

administradores nas organizações especializadas". Ao criticar muitas vezes os administradores 

de serviços de saúde devido às suas "preocupações meramente economicistas", o que os 

médicos no fundo querem dizer é que "eles estão a perder de vista o essencial, a missão do 

hospital”. (GRAÇA, 2000, p. 104). Isso explicaria porque, no entender de ETZIONI, "a 

direção de uma organização especializada constitui um dilema especial, sendo um caso típico 

do conflito institucionalizado de papéis”. (ETZIONI, 1974, p. 67) 
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Nessa linha, MINTZBERG (2003) define estrutura como sendo o conjunto dos meios pelo 

qual o trabalho é dividido em tarefas distintas e depois coordenado, sendo essa coordenação 

vinculada às características dessa divisão. Salienta, ainda, a importância do entendimento não 

só da estrutura formal – a estrutura formalmente planejada, com ênfase nas posições de 

autoridade e responsabilidade e sujeita ao controle da direção, bem como da estrutura 

informal - a rede de relações sociais, com ênfase nas pessoas e suas relações, não estando 

sujeita ao controle da direção. 

A estrutura organizacional pode ser detalhada abrangendo várias dimensões.  Estas dimensões 

não são uniformes entre os autores, porém várias semelhanças podem ser identificadas.  

Para MINTZBERG (2003) estas dimensões são apresentadas como parâmetros da concepção 

da organização, sistematizando a divisão e a coordenação do trabalho. Esta coordenação é 

definida através de cinco mecanismos de coordenação, assim apresentados: 

a) Sob ajustamento mútuo a coordenação é obtida pelo simples processo de comunicação 

informal; 

b) Sob supervisão direta a coordenação é realizada por um responsável pelo trabalho dos 

demais, fornecendo-lhes instruções e monitorando ações; 

c) Sob padronização de processos a coordenação é realizada pela especificação e 

programação do trabalho a ser realizado; 

d) Sob padronização de saídas a coordenação é obtida pela definição dos resultados 

esperados pelo trabalho;  

e) Sob padronização de habilidades a coordenação é efetuada pela especificação do 

treinamento exigido para o desempenho do trabalho. 

Apesar de reconhecer esses mecanismos como formas de controle, o autor salienta que eles 

são os elementos mais básicos da estrutura, funcionando como elo da organização. Evidente 

que, para a configuração da estrutura, o autor apresenta um modelo baseado em parâmetros de 

concepção, que moldam a divisão do trabalho e os mecanismos de coordenação. 

Para MINTZBERG (2003) existem, basicamente, cinco entendimentos sobre o funcionamento 

da organização, baseados em cinco fluxos.  

a) A organização pode ser vista como um sistema de autoridade formal, instituída através 

de sua hierarquia, conforme demonstrado na Figura 1 “a”. Assim, a organização é 
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demonstrada através das linhas do organograma, transparecendo, claramente, as áreas 

existentes, o agrupamento destas áreas e a autoridade formal instituída ou, em outras 

palavras, o uso da supervisão direta como mecanismo de coordenação. 

b) A organização também pode ser vista como um fluxo de atividades regulamentadas o 

que pode ser observado na Figura 1 “b”, abrangendo a formalização das atividades 

operacionais e as regras impostas pela hierarquia administrativa. A ênfase, ao 

contrário da visão anterior, está na padronização dos processos como mecanismo de 

coordenação. 

c) Ainda, a organização pode ser descrita como um sistema de comunicação informal, 

priorizando o ajustamento mútuo como mecanismo chave de coordenação. Na Figura 

1 “c” evidencia-se que a comunicação informal complementa e/ou contorna os canais 

formais, tanto de padronização quanto de supervisão.  

d) Na Figura 1 “d” apresenta-se a organização como um conjunto de grupos não 

relacionados à hierarquia para realização do trabalho. Cada grupo trabalha em torno de 

decisões distintas, apropriadas ao seu nível hierárquico. 

e) Por fim, a organização é apresentada como um processo de tomada de decisão, como 

se pode observar na Figura 1 “e”, que incorpora vários níveis e atores da organização.  

Na visão de MINTZBERG (2003) a superposição destas cinco visões demonstra a 

complexidade com a qual lidamos nas organizações. 
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FIGURA 1 – Fluxos da autoridade formal 

 

Fonte: adaptado de MINTZBERG (2003) 

 

Assim sendo, pode-se entender que existe nas instituições hospitalares, uma dualidade no 

processo de gestão orientada por vetores que, em alguns momentos, colocam-se em posições 

antagônicas.  

De um lado, é encontrada a liderança do corpo de especialistas, composta tanto por médicos 

como enfermeiros, que são tomadores de decisões que envolvem a dimensão administrativa 

no uso de recursos.  

Contudo, essas lideranças tendem a orientar-se pela lógica de sua formação profissional e são 

detentoras de poder tanto em função de seu conhecimento específico, como pelo ambiente de 

urgência e risco, e ainda pela legitimidade diante da equipe construída pela convivência em 

situações limite. Por outro lado, tem-se o corpo gerencial que, deslocado do cotidiano médico, 

também ocupa funções que envolvem processos de adesão dos colaboradores e ações de 

controle e direcionamento das atividades diárias. 
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Os hospitais são as engrenagens principais do sistema de prestação de serviços de saúde. 

Além de serem responsáveis por todas as internações, oferecem uma ampla gama de 

atendimentos ambulatoriais e empregam 56% de todos os profissionais de saúde, consumindo 

67% do gasto total com a saúde e 70% dos gastos públicos na área (FORGIA; 

COUTTOLENC, 2009).  

Ainda segundo os autores, o setor hospitalar brasileiro possui 7.400 hospitais e 471 mil leitos, 

sendo composto por três subsetores principais:  

a) Hospitais públicos administrados por autoridades federais, estaduais e municipais. 

Quase todos são financiados pelo poder público. A maioria, 71%, são hospitais 

municipais e a maior parte dos restantes são entidades estaduais. O governo federal 

opera um número relativamente pequeno de hospitais por meio do Ministério da Saúde 

e do Ministério da Educação e Cultura. 

b) Hospitais privados conveniados ou contratados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 

Cerca de 70% das unidades privadas recebem financiamento público. Isso inclui a 

maior parte das instituições sem fins lucrativos (filantrópicas e beneficentes) e cerca 

de metade dos hospitais com fins lucrativos.  

c) Hospitais particulares com fins lucrativos e alguns filantrópicos não financiados pelo 

SUS. Essas instituições, administradas e custeadas de forma privada constituem cerca 

de 20% de todas as unidades hospitalares e 30% de todos os hospitais privados 

(FORGIA; COUTTOLENC, 2009).  

A rede hospitalar brasileira oferta quase meio milhão de leitos hospitalares, distribuídos entre 

os aproximadamente 6700 hospitais, conforme dados da Federação Brasileira de Hospitais - 

FBH, em conjunto com os dados da Confederação Nacional de Saúde - CNS, de 2013 

conforme demonstrado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Rede Hospitalar Brasileira 

Tipo de Hospital     Quantidade % 

Público Municipal 1.517        22,7 

Público Estadual 470         7,0 

Público Federal 57          0,8 

Universitários e de Ensino 98          1,5 

Público Total                                   2.142        32,0 

Privados Lucrativos 2.637        39,4 

Privados não Lucrativos 1.911        28,6 

Privados Total                                     4.548        68,0 

Total                                     6.690      100,0 

Fonte: FBH/CNS 2013 

 

O setor hospitalar brasileiro possui uma importância vital no sistema de saúde. No que se 

refere ao tamanho, os hospitais brasileiros são classificados por porte, segundo o número de 

leitos, como pequenos (1 a 49 leitos), médios (50 a 149 leitos), grandes (150 a 499 leitos) e 

especiais (acima de 500 leitos). É possível perceber que apesar da maioria dos hospitais serem 

de pequeno porte, respondem por apenas 18% dos leitos hospitalares, o que tem implicações 

importantes para a qualidade e a eficiência de escala, estando em desacordo com os padrões 

internacionais (UGÁ; LOPEZ, 2007). 

A gestão de saúde tradicionalmente padece de uma série de deficiências que são recorrentes e 

conhecidas de longa data, entre elas podemos citar duas que aparecem com frequência: falta 

de financiamento para o setor e falta de gestores especializados. Não raro, as duas causas mais 

comuns, aparecem juntas, ora em complementação, ora em contradição. Afinal o problema da 

saúde é gestão ou recursos? 

MERHY & ONOCKO (1997) colocam que, justamente o modo como se estruturam e são 

gerenciados, os processos de trabalho configuram “um dos grandes nós críticos” das propostas 

que apostam na mudança do modelo tecnoassistencial em saúde no Brasil, “que se tem 

mostrado comprometido com muitos tipos de interesse, exceto com a saúde dos cidadãos”.  

(p. 71-72). 
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Segundo VRANDECIC (2007), a questão da saúde e sua gestão no Brasil passam, 

principalmente, pela devida destinação de recursos para os setores da assistência à saúde, 

permitindo o equilíbrio na remuneração dos prestadores e dos profissionais, o que levará ao 

continuo aprimoramento técnico e tecnológico. 

MEZOMO (2001) evidencia que a responsabilidade que cabe ao Administrador Hospitalar na 

conduta de sua organização, garantindo-lhe o desempenho e a eficácia que a legitima perante 

a comunidade e, também, que a administração hospitalar não é tarefa para amadores ou 

aventureiros políticos que assumem, sem preparo, uma função que ultrapasse suas 

capacidades, suas habilidades técnicas e seu preparo intelectual.  

A Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, através da Consulta Pública nº 3 

de 15 de Maio de 2002, estabelece, no anexo II, as exigências mínimas de estruturação 

técnico-administrativa das direções dos hospitais vinculados ao SUS e os critérios de 

qualificação profissional exigíveis para o exercício de funções nessas direções. Nessa minuta 

foi sugerido que: 

a) Nos hospitais de porte I, o responsável pela direção geral, profissional com nível 

superior, deverá ter curso de extensão (180 horas/aula) em administração hospitalar. 

b) Nos hospitais considerados de porte II, ambas, direção geral e administrativa deverão 

ter o curso de extensão. 

c) Nos hospitais de porte III, a direção geral deverá ter curso de especialização (360 

horas/aula) e experiência de dois anos na função. A direção administrativa deverá ter 

curso de extensão e experiência de dois anos na função; a direção técnica (profissional 

médico), deverá ter curso de extensão. 

d) Nos hospitais de porte IV, a direção geral e administrativa deverão ter curso de 

especialização em administração hospitalar e experiência de dois anos; a direção 

técnica, curso de especialização em administração hospitalar e experiência de um ano 

na função. 

Na área de gestão hospitalar privada, esta tendência de profissionalização já atingiu as 

grandes corporações, mas a maior parte dos hospitais no Brasil, 60% a 70%, é de pequeno 

porte e passam dificuldades financeiras, não podendo sobreviver sem uma parceria com 

municípios e estados para suplementar sua receita. Poucos hospitais contam com profissionais 

com boa formação em administração e, em geral os melhores são absorvidos pelos planos de 
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saúde ou convênios porque dispõem de melhor estrutura de recursos e uma tradição de 

profissionalização como as grandes corporações. (ANAHP, 2011)  

VECINA NETO E MALIK (2011) informam que a rede hospitalar brasileira, até 2006, não 

dispunha de um sistema de financiamento adequado. Tampouco suas atividades eram 

dirigidas pela relação custo-volume-lucro, como em outros setores da economia. Regra geral, 

o custo da atividade é desconhecido e a gestão existente é a do regime de caixa. No setor 

privado, a capacidade dos hospitais de comprar torna-se mais importante que a prestação de 

serviços, enquanto item de receita.  

Vecina Neto e Malik, (2011 apud PORTER E TEISBERG, 2011), vislumbrando o cenário 

que se nos apresenta, alerta:”. A assistência hospitalar nos aparece como esfinge. Seus 

mistérios nos ameaçam continuamente.”  Outro ponto essencial a ser tratado refere-se às 

diferenças entre as organizações hospitalares e os demais tipos de organizações, sendo 

relevante destacar: 

a) A dificuldade de definir e mensurar o produto hospitalar; 

b) A frequente existência de dupla autoridade, gerando conflitos; 

c) A preocupação dos médicos com a profissão e não com a organização; 

d) A alta variabilidade e complexidade do trabalho, extremamente especializado e 

dependente de diferentes grupos profissionais; 

e) Dado o acentuado dinamismo tecnológico, o setor é essencialmente de trabalho 

intensivo; 

f) muitas das inovações tecnológicas implicam não em mudanças no método de 

prestação de um dado serviço, mas na introdução de um novo serviço que se soma aos 

anteriores e exige pessoal adicional para sua prestação; 

g) A produtividade do trabalho depende, sobretudo, de uma combinação adequada entre 

os vários tipos de profissionais; 

h) Ao pessoal de nível superior e, principalmente, aos médicos, são atribuídas as funções 

mais complexas, envolvendo a gerência administrativa e o comando técnico do 

trabalho dos auxiliares, além de sua normalização e supervisão; 

i) As funções mais simples ficam com o pessoal auxiliar, que as executam em 

cumprimento das normas de trabalho; 
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j) Em algumas áreas, as forças produtivas da ciência e da tecnologia atuam no sentido de 

elevar a produtividade do processo de trabalho, mas limitados a uns poucos 

procedimentos terapêuticos e diagnósticos. 

Por fim, FAJARDO ORTIZ (1972), aborda algumas particularidades dessa administração: 

 os hospitais e clínicas são instituições com estrutura pública ou particular com 

finalidade também de ensino e pesquisa; 

 é um lugar de contraste emocional, de nascimento, alívio ou morte; 

 os serviços são pessoais, porque não existe a enfermidade, existe o enfermo; 

 a autoridade médica é maior que a administrativa; 

 o pessoal que trabalha é heterogêneo e de nível universitário; 

 nunca se encerra o serviço, deve-se contar com pessoal para trabalhar 24 horas; 

 é de difícil medição e interpretação, pois não dá para medir quanta saúde se tem 

obtido; medem-se quantas cirurgias e quantas consultas; 

 muitas unidades trabalham provocando déficit econômico, mas não podem ser 

desativadas. 

A literatura é unânime em denunciar a relação conflituosa das categorias profissionais ora 

evidenciadas (ARAÚJO & RAMOS, 2002; ELIAS & NAVARRO, 2006; MORGAN, 1996; 

PAGÈS et al 1993).  

WEBER (1991), que amplia a dimensão da propriedade para o controle, ou seja, os conflitos 

seriam gerados em função de um processo de controle exercido sobre o trabalho, que geraria 

divergência de interesses entre indivíduo e organização. 

A organização do trabalho e o gerenciamento no setor saúde, especialmente no ambiente 

hospitalar sofre, até hoje, forte influência do modelo taylorista-fordista, da administração 

clássica e do modelo burocrático weberiano. Os hospitais por enquanto são, sem sombra de 

dúvida, uma das organizações mais heterogêneas em atuação. Os profissionais envolvidos de 

nível superior ou não, pertencem a diversas categorias e oportunizam a convivência com 

diferentes matizes culturais. Embora o médico represente provavelmente o profissional mais 

emblemático no hospital, com certeza está em menor número entre todos os profissionais que 

lá trabalham. 
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O hospital moderno difere em muitos aspectos do tipo ideal de organização hierárquica 

definida por WEBER (1991). Conforme GOSS (1963), um dos traços específicos desse tipo 

de organização apoia-se no poder e na autonomia profissional que os médicos detêm, apesar 

da existência de uma estrutura administrativa burocrática, em que se constata a existência de 

um sistema administrativo dual de autoridade.  

FREIDSON (1998) discute acerca deste item que a autonomia dos médicos baseia-se no 

monopólio legítimo de um tipo de conhecimento específico que caracteriza seu campo de 

trabalho. Seria razoável afirmar que os médicos percebam menos que outros grupos da 

organização a ação das hierarquias e controles no ambiente de trabalho.  

Com efeito, tal privilégio é oriundo da própria transformação do poder dentro dos hospitais, 

ainda no século XVIII, quando o médico passa a ficar mais tempo internamente, invertendo a 

lógica dominante, seguida pelos religiosos, trocando a salvação pela cura. 

Para exemplificar esta inversão hierárquica, FOUCAULT descreve o ritual da visita médica: 

“quase como um séquito religioso em que o médico à frente vai ao leito de cada doente 

seguido de toda hierarquia do hospital: assistentes, alunos, enfermeiras etc.” (FOUCAULT, 

1989, p. 111). Este ritual é encontrado no regulamento dos hospitais naquela época, em que 

diz onde cada pessoa deve estar posicionada, que o médico deve ser anunciado com uma 

sineta, que a enfermeira deve estar à porta com um caderno nas mãos e que deve acompanhar 

quando o médico entra. 

Conforme CECÍLIO e MOREIRA (2002), no microambiente das organizações hospitalares, 

encontram-se fatores que constituem a interação envolvendo médicos proprietários e 

administradores hospitalares, os quais são imanentes à trama do poder instituída pelos 

primeiros, que colocam interesses individuais em disputa. 

 

As organizações de saúde devem levantar sem receios os elementos 

constitutivos que possam provocar disputa de interesses entre médicos e 

administradores. Elas podem se fortalecer quando delegam, harmonicamente 

e profissionalmente, a autonomia que compete a cada ator institucional, em 

específico nesta pesquisa, o administrador hospitalar. (CECÍLIO e 

MOREIRA, 2002, p.587) 
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Por ser esse um fato quase inevitável em qualquer ambiente de trabalho, é natural e 

compreensível a existência de tensões e conflitos que se estabeleçam entre pessoas que 

trabalham no hospital. 

 

A baixa adesão a modelos de gestão participativa demonstrada pelos 

médicos resulta em um acentuado processo de distribuição de poder no 

interior da organização com todas as suas consequências. A não adesão 

quase nunca assume a forma de confronto, mas de um silencioso boicote, 

uma espécie de resistência pacífica que resulta em eficaz arma contra 

mudanças pretendidas pelos dirigentes. (CECÍLIO e MOREIRA 2002, p. 

317) 

 

CHAVES E ROSA (1990), já alertavam para a concentração de poder apenas nos médicos, 

evidenciando que as condutas deste profissional, reproduzem o aprendizado escolar, centrado 

no paciente e na assistência curativa, com poucas preocupações na coletividade, em ações 

preventivas. 

Nesta linha de raciocínio encontra-se MATUS (1993), discorrendo sobre o poder nas 

organizações de saúde, dizendo que este é compartilhado por vários núcleos de profissionais, 

reforçando a necessidade de aprimoramento constante na comunicação e na capacidade de 

negociação das lideranças. 

Em relação aos outros profissionais de saúde de nível superior – enfermeiros, 

majoritariamente, mas também nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais etc. –, nota-se a 

dificuldade de afirmação de um campo de autonomia no interior das organizações de saúde o 

que aponta para as tensões inerentes à prática do atendimento multiprofissional como uma das 

estratégias da atenção à saúde. A inexistência de relações mais igualitárias entre esses 

profissionais e os médicos no que se refere à autonomia e à distribuição do poder constitui a 

regra para as organizações hospitalares. 

Os técnicos e auxiliares de saúde formam o grupo sobre o qual a sobreposição das diferentes 

fontes de poder e autoridade e das hierarquias que elas estabelecem, fazem-se sentir com 

maior força. Correspondem às funções subordinadas da estrutura organizacional e, não 

possuindo a autonomia característica das profissões, encontram-se mais sujeitos à ação da 

autoridade administrativa.  
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Por outro lado, tratando-se de ocupações com menor grau de qualificação, mas diretamente 

vinculadas ao espaço no qual a relação entre saber e poder é explícita, é sobre esses 

funcionários que mais recai a permanente pressão e controle que emana da hierarquia fundada 

na legitimidade do saber médico, ou seja, na autoridade profissional destes últimos.   

As assimetrias de poder nas relações que se estabelecem entre grupos e indivíduos no interior 

alimentam-se das tentativas para conservar ou alterar a distribuição do poder. 

A área administrativa funciona de acordo com uma lógica própria; aparentemente é o grupo 

mais silencioso dentro do hospital, porém detém recursos estratégicos fundamentais para o 

cotidiano da vida organizacional. É uma área bem estruturada, regida por normas e rotinas, 

com linha de mando verticalizada, formalizada e considerada legítima. (CECÍLIO, 1999) 

A estrutura organizacional dos hospitais segue ainda nos dias de hoje as diretrizes 

estabelecidas por organogramas clássicos, as estruturas hierarquizadas verticais, fragmentação 

das responsabilidades, formalização das relações, pautando-se nas lógicas de autoridade legal, 

herdados da concepção burocrática.  

No entanto, atualmente, muitos autores têm desenvolvido estudos em busca de novos rumos 

para a gestão e organização do trabalho em saúde utilizando teorias administrativas mais 

atuais como a estruturalista, a contingencial e outras, bem como tem apontado as dificuldades 

para promover mudanças no modelo de gestão, em especial nos hospitais públicos brasileiros. 

(MATOS E PIRES, 2002) 

NELSON (2012), afirma que em geral quando se fala na estrutura organizacional, refere-se à 

divisão de tarefas do sistema de atividades e à hierarquia que coordena e comanda as várias 

especialidades da empresa.  

A maneira mais simples e mais usada para expressar a estrutura organizacional é o 

organograma, que é essencialmente um mapa dos títulos oriundos da divisão do trabalho e das 

relações hierárquicas que ligam as várias posições. 

 Desde a sua invenção há uns 120 anos, o organograma tem se tornado um meio indispensável 

de se pensar sobre a estrutura organizacional, comunicar mudanças, indicar poder e influência 

comparativa, identificar as responsabilidades e, geralmente em disseminar uma visão oficial 
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da organização.  Soube-se desde o início que o organograma não conta tudo.  São mapas 

incompletos como todo mapa e, às vezes, escondem informações importantes. 

A primeira limitação provém do fato que há muito mais relacionamentos, tanto em número 

quanto em gênero, na organização do que aparecem no organograma. 

Os organogramas reportam principalmente a relacionamentos formais de responsabilidade e 

autoridade.  Não indicam com que frequência os superiores e subordinados interagem, ou se 

os colegas no mesmo nível hierárquico interagem ou não se falam.  Entretanto, tanto as 

pesquisas quanto a lógica sugerem que a frequência da interação entre pessoas tem um 

impacto grande sobre o seu comportamento (HOMANS 1950; ORGAN E BATEMAN 1992).  

Normalmente o organograma não reporta à participação em comitês, ou colaboração, ou 

responsabilidade por projetos especiais, ou quem possui influência especial por causa de sua 

posição no fluxo de trabalho.  Mas todos esses fatores são partes importantes da estrutura de 

uma organização.   

O organograma também não diz nada sobre a organização informal que consiste em amizades, 

inimizades, alianças, coalizões, pessoas cuja influência está crescente ou minguante, ou outras 

coisas mil. Entretanto todo gerente está ciente de situações onde o organograma nada tinha a 

ver com a realidade organizacional.  O organograma contém um viés inerente favorável à 

hierarquia.  Põe uma pessoa acima de outra sem ambiguidade e estabelece uma cadeia de 

comando inviolável.  Isto é menos problemático se a organização almeja promover uma 

estrutura rígida e autoritária, mas, atualmente, muitas organizações procuram formas mais 

fluídas e igualitárias que não enfatizam as fronteiras e hierarquias formais.  Para tais, o uso 

exclusivo do organograma tradicional tem implicações simbólicas indesejáveis. 

As limitações do organograma têm desvantagens especiais para as organizações pequenas.  A 

sua relativa informalidade significa que é especialmente importante para o gerente ter uma 

descrição acurada da textura social da firma, algo que a organograma tradicional não oferece.   

O número menor de pessoas na firma pequena significa que é possível e importante para a 

gerência ter uma ideia de quem se comunica com quem, seja formal ou informalmente.  É 

desejável saber também, se os relacionamentos formais de autoridade estão sendo usados e 

respeitados, e se facções ou panelinhas estão se formando. 
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MEHRY & CECILIO (2003) afirmam que os hospitais podem ser pensados como uma 

complexa rede composta por centros de escuta e de fala ou de petições e compromissos. 

Relações de petições e compromissos são relações biunívocas, ou seja, relações que se 

estabelecem aos pares e do tipo: A espera que B cumpra tal coisa, expectativa que é 

completada pelo compromisso de B de cumprir a coisa esperada ou demanda por A. Da 

mesma forma que B espera que A cumpra tal coisa e A se compromete a tanto. 

Esta ideia, também encontra respaldo em outros estudos (FLORES 1987; STRAUSS apud 

CARAPINHEIRO, 1997; SILVERMAN, 1975). 

A divisão do trabalho em uma unidade hospitalar, delineada sob a forma de equipe 

multidisciplinar, surge como modo de enfrentamento da complexidade inerente às 

peculiaridades do sistema de saúde, à dinâmica do processo saúde-doença e à dimensão holís-

tica do paciente.  

A organização dos serviços de saúde foi surgindo como uma organização burocrática de 

características específicas. Mesmo os autores clássicos, como WEBER (1949) referem 

explicitamente esta especificidade. Outros, ETZIONI (1974), STELLING & BUCHER 

(1972), salientam a impossibilidade de efetuar nestas organizações uma gestão assente nos 

princípios da burocracia mecanicista.  

Em saúde, as organizações configuram-se em instituições complexas, em que convivem 

projetos políticos bastante diferenciados entre si, influenciando a gestão e organização do 

trabalho. A instituição hospitalar coloca-se como um amplo campo de disputas de grupos 

profissionais altamente qualificados e com grande autonomia de trabalho, os quais não se 

subordinam às chefias superiores ou a uma direção, no clássico modelo taylorista-fordista. 

Além disso, existe uma forte fragmentação das linhas de mando entre as várias categorias e as 

corporações organizam-se, até certo ponto, segundo lógicas próprias. Estudos recentes 

realizados no Brasil apontam que nas instituições hospitalares existem três grupos principais: 

os médicos, a enfermagem e o corpo administrativo. (CECILIO, 1997; 1999) 

 A caracterização do hospital como uma organização muito diferenciada apresentando uma 

estrutura dual de autoridade, parece uma constante dos diferentes modelos teóricos. 
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O elevado nível de qualificação dos profissionais dificulta ou impossibilita a supervisão 

hierárquica. MINTZBERG (1982) descreve a estrutura do hospital como uma burocracia 

profissional.  

NELSON ao dissecar os tipos de autoridade de Weber alerta, em específico, para a divisão 

especializada de trabalho: “... Aqueles que vivem nas sociedades modernas têm dificuldade 

em imaginar um mundo sem uma divisão formal do trabalho. No entanto, durante a maior 

parte da história humana, uma divisão formal do trabalho era rara...” (NELSON, 1989, p. 150) 

Significando que a nossa natureza encontra resistências naturais para a divisão. E continua: 

“Se a divisão do trabalho não é muito ‘natural’ em termos históricos ou evolutivos, a 

dominância não é novata nos assuntos humanos e, embora o estabelecimento inicial de uma 

posição dominante em um grupo e ajustes subsequentes são estressantes para pessoas e 

sistemas, eles não são novos...”. (Idem p. 151) 

Para a edificação dessa convivência, deve-se promover um harmônico ambiente entre o 

médico (que se preocupa em salvar a vida do paciente) e o profissional da área administrativa 

(que precisa oferecer os recursos materiais, cada vez mais caros) para manter a saúde 

financeira da instituição. 

Enquanto as subculturas administrativa e de enfermagem têm vínculos formalizados com a 

organização e, portanto, sujeitos a relações de autoridade formal, a subcultura médica, dada a 

precariedade de seu vínculo de contratação, tem uma autonomia derivada da ausência da 

possibilidade de controle.  

Por outro lado, entre as subculturas administrativas e de enfermagem, a primeira é orientada 

pela dinâmica da eficiência administrativa, com uma cadeia de comando relativamente clara, 

enquanto que a segunda está entre a autoridade médica e a administrativa.  

A subcultura administrativa tem a responsabilidade de estabelecer e acompanhar processos de 

controle que necessitam responder pela eficiência das atividades mas, ao mesmo tempo, deve 

ser adequada e compatível com o perfil cultural da subcultura médica, que só adota os 

procedimentos que considera compatíveis com o exercício de sua profissão. 

(VENDEMIATTI, et al, 2009). Nos hospitais os conflitos gerados, além dos relativos à 

abordagem comportamental entre profissionais de saúde e da área administrativa, há o 

conflito da “lógica tecnocrata” e da “lógica profissional”. (RIBEIRO FILHO, 2002).  
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Ou seja, a saúde não tem preço, mas tem custo. Onde o profissional de saúde enxerga uma 

possibilidade de cura, com tentativas sucessivas e intermináveis, o profissional administrativo 

vê uma geração de custo, nem sempre acompanhada de um benefício significativo. Talvez a 

forma de mitigar ou diminuir este conflito seja a adoção da economia da saúde, com sua 

abordagem de custo-efetividade (VIANA, 2003). 
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4 PERSPECTIVAS SOBRE CULTURA E SUBCULTURAS ORGANIZACIONAIS: 

INTEGRAÇÃO, DIFERENCIAÇÃO E FRACIONALISMO  

 

Na ausência de estudos formais das subculturas em hospitais e considerando a longa história e 

importância da divisão entre racionalidade administrativa e a orientação humanista, 

realizamos um estudo exploratório de cultura organizacional em 4 hospitais americanos e 5 

hospitais brasileiros para gerar conhecimento preliminar sobre o assunto e sua relação 

possível com resultados gerenciais e estratégicos. Estamos particularmente interessados em 

identificar manifestações subculturais das tensões fundamentais no campo da saúde. Nossa 

descoberta principal (que será explicado em detalhes a seguir), é que a maioria dos hospitais 

desenvolveu facções variadas e numericamente equilibradas de pessoas com visões 

radicalmente diferentes de suas culturas organizacionais onde cuidados assistenciais e 

racionalidade ficaram em flagrante oposição. Em uma minoria de hospitais foram 

identificados fortes grupos culturais dominantes que favoreceram a racionalidade ou o 

cuidado assistencial. Ambos os tipos de orientação subcultural estavam presentes tanto nos 

Estados Unidos quanto no Brasil e, nos dois países, os hospitais que apresentavam uma 

subcultura dominante tinham um foco estratégico mais forte e uma melhor satisfação do 

paciente. 

Para ilustrar e explorar como as culturas de hospitais mediam entre essas contradições 

aplicamos a Ferramenta de Análise de Cultura e Valor (NELSON & GOPALAN, 2003) em 

vários hospitais dos EUA e do Brasil e identificamos uma série de diferentes perfis culturais e 

subculturais que estão associados a diferentes clínicas e estilos gerenciais. 

 

4.1 A RELAÇÃO ENTRE CULTURA E EFETIVIDADE  

 

Embora não existam estudos sistemáticos sobre as subculturas nas organizações de saúde, a 

importância das tensões culturais para o desempenho organizacional é largamente conhecida. 

BENNETT, FADIL & GREENWOOD (1994) reconhecem a relação entre cultura e estratégia 

afirmando que a cultura organizacional tem sido largamente considerada como fator que 
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influencia a habilidade da organização em implementar estratégias com sucesso. Segundo o 

autor, independentemente do ímpeto da mudança, a necessidade de alinhar todos os aspectos 

da organização às novas estratégias é de vital importância para uma performance efetiva, 

assim como para a sobrevivência. Diferenças culturais podem afetar a interpretação de 

assuntos estratégicos e a resposta às mudanças estratégicas necessárias. Efetividade 

organizacional tipicamente requer algum grau de aderência entre cultura organizacional e 

estratégia. 

Entretanto, tal efetividade não é alcançada pela simples administração linear dos valores da 

organização. De acordo com MARTIN (1992) as organizações normalmente têm uma cultura 

dominante e numerosos conjuntos de subculturas.  Aliás, esta autora ressalta que, mesmo que 

a cultura organizacional tenha propriedades comuns ainda possa haver subculturas dentro de 

qualquer cultura dada. Podemos entender então que as subculturas tendem a desenvolver-se 

nas organizações para refletir problemas, situações ou experiências comuns que os membros 

enfrentam, e que seja mais provável encontrar subculturas associadas a uma gama de critérios 

profissionais, demográficos, designações de departamentos e de locais separados 

geograficamente.  Essas subculturas por sua vez impactam processos estratégicos e 

administrativos (ROBBINS, 1999). 

A complexidade da análise é menos aparente do que se poderia imaginar pois, além da 

presença da especialização em si, em que as organizações são fragmentadas em vários grupos 

de profissionais, há os interesses e as concepções de mundo particulares a cada um de seus 

membros, gerando especificidades próprias a cada subcultura organizacional. 

As abordagens clássicas organizacionais têm como foco, principalmente, as tarefas e 

estruturas em que estas se desenvolvem como é percebido, por exemplo, nos estudos de 

TAYLOR (1911) sobre a organização do trabalho. Para que uma definição de estrutura 

organizacional seja construída, esta deve envolver alguns elementos influenciadores desta 

estrutura, que é consequência de um processo social, dinâmico e contínuo que nela interfere e 

por ela é afetado. Tais elementos são, de acordo com HALL (2004), a complexidade, a 

formalização e a centralização.  

Esta complexidade de uma estrutura organizacional diz respeito ao modo como as tarefas 

realizadas pela empresa são subdivididas em unidades e departamentos (diferenciação 

horizontal) ou cargos (diferenciação vertical), além de considerar a dispersão geográfica.  
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Quanto à formalização, sua relação é quanto ao grau de controle organizacional sobre os 

indivíduos através de regras e procedimentos estabelecidos formal ou informalmente. 

Finalmente, a centralização é um elemento que se refere à distribuição do poder dentro da 

organização. Estes elementos se combinam em diferentes graus para possibilitar à estrutura 

organizacional exercer suas funções básicas. 

Não se pode falar sobre organizações e formas organizacionais sem mencionar as ideias de 

WEBER (1991), mesmo quando este fato permanece mais implícito do que reconhecido 

(LEWIN & STEPHEN, 1993; CLEGG, 1990; MOTTA & BRESSER PEREIRA, 2005). 

Muito embora o tipo ideal de burocracia tenha sido designado para clarificar o papel da 

racionalidade formal no controle burocrático e não, necessariamente, para representar a 

estrutura das organizações modernas estas são caracterizadas pelas dimensões da burocracia 

Weberiana (CLEGG, 1990). 

A teoria das organizações desenvolveu-se a partir do pensamento racional pós-iluminista, da 

modificação de instituições primárias como família e igreja e dos avanços tecnológicos da 

revolução industrial.  

O marco inicial da teoria organizacional foi a análise Weberiana dos processos de mudanças 

sócio culturais através das quais as sociedades pré-modernas se transformaram em sociedades 

modernas, utilizando um grupo de práticas sociais relativamente bem integradas e 

coordenadas, e operacionalizando a racionalidade instrumental em formas organizacionais 

específicas (REED, 1991). O modelo burocrático de Weber foi sedimentado 

operacionalmente enquanto racionalidade formal mais fortemente a partir do século XIX. 

STEIL E BARCIA, (1999), afirmam que as bases da burocracia são geralmente relacionadas 

na literatura contemporânea como “fordismo” uma vez que elas são caracterizadas por 

divisões de poder e autoridades formalizadas e altamente especializadas, mantidas por 

circulações de informação altamente compartimentalizadas. Estas características mecanicistas 

revolucionaram o sistema de manufatura a partir da metade do século XIX, foram 

modificadas e elaboradas pelos princípios da administração científica desenvolvidos por 

Taylor e se tornaram o desenho organizacional prevalecente nas organizações.  

Entretanto, Weber enfatizou que as formas organizacionais não são estáticas. Quando 

tecnologias e condições sociais mudam, também muda a natureza das organizações. A 
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burocracia é idealmente apropriada à produção em massa, mercados de massa, ambientes 

relativamente estáveis, e metas puramente econômicas, em outras palavras, às condições da 

industrialização LEWIN & STEPHENS (1993). 

 Estas características ambientais permaneceram preponderantes até a crise americana dos anos 

setenta, uma vez que estas condições tendem a não caracterizar o cenário socioeconômico 

mundial atual, a burocracia tende a se tornar gradualmente uma forma inapropriada de 

organização e a emergência de novas formas organizacionais é esperada. A questão crucial 

para a teoria organizacional é que, forma ou formas, irão caracterizar as organizações na era 

pós-industrial e da informação emergentes (PIORE & SABEL, 1984).  

LAWRENCE E LORSCH (1973), no seu clássico estudo contingencial, já nos mostraram a 

importância dos mecanismos de integração na coordenação das atividades 

interdepartamentais, e que as formas de integração estruturais são múltiplas: a hierarquia, 

equipes, grupos de trabalho e departamentos.  

VASCONCELOS (2009) sistematiza o entendimento destes dois autores, complementando 

com outros contemporâneos que irão fornecer visões alternativas entre organizações e meio 

ambiente, que tem em comum, basicamente, os seguintes conceitos:  

 A organização e seu ambiente estão em estado de dependência mútua, interagindo 

continuamente; 

 As organizações devem adaptar-se às restrições impostas pelos seus ambientes; 

 As organizações são compostas por subsistemas interdependentes, cujas interações 

devem ser coordenadas. 

Segundo ainda LAWRENCE E LORSCH (1973), os quatro subsistemas mais importantes 

são: o subsistema estratégico, o subsistema operacional, o subsistema humano e o subsistema 

administrativo. Estes quatro subsistemas fundamentais podem seguir duas orientações 

distintas: uma orientação mecânica ou uma orientação orgânica. 

 O subsistema estratégico, responsável pela formulação dos objetivos gerais da 

organização e das políticas a serem seguidas para alcançá-los, pode se centrar na 

definição de sistemas formais de planejamento e controle (orientação mecânica), ou no 
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desenvolvimento de sistemas flexíveis e contextuais de aprendizagem coletiva 

(orientação orgânica);  

 O subsistema operacional, composto do conjunto de rotinas e procedimentos 

operacionais da organização, pode dirigir-se para a elaboração de sistemas estritos de 

regras formais e definir cargos com autonomia reduzida (orientação mecânica), ou 

ainda se dirigir para a elaboração de sistemas mais flexíveis e definir cargos com 

ampla autonomia (orientação orgânica); 

 o subsistema humano, composto dos sistemas de gestão de recursos humanos e dos 

mecanismos de motivação empregados pela organização. Este subsistema pode 

basear-se no conceito clássico de homo economicus (orientação mecânica), ou 

valorizar os fatores psicossociais de motivação (orientação orgânica); 

 o subsistema administrativo pode focalizar um estilo de gestão autoritário (orientação 

mecânica) ou um estilo de gestão participativo (orientação orgânica). 

 Esses quatro subsistemas se inserem em um quadro conceitual mais amplo, no qual as 

organizações são vistas como sistemas sociais de organização do trabalho que se baseiam em 

modos distintos de diferenciação e integração de tarefas individuais. 

Segundo estes autores, a função primordial das organizações é estruturar e organizar a divisão 

do trabalho coletivo, atribuindo tarefas individuais, garantindo em seguida a coordenação das 

atividades individuais para a obtenção de um esforço coletivo coerente. 

O modelo de diferenciação-integração corresponde assim a um processo de análise e síntese 

do trabalho coletivo na organização. Segundo esse modelo, as organizações de melhor 

desempenho são aquelas capazes de estabelecer um equilíbrio dinâmico entre diferenciação e 

integração, adaptando esse equilíbrio às condições ambientais.  

VASCONCELOS (2009) chega a uma conclusão de que esse modelo de alinhamento 

estratégico em ambientes estáveis e previsíveis demanda o modelo mecânico, ao passo que 

ambientes instáveis e turbulentos demandam a adoção do modelo orgânico de gestão, como já 

haviam colocado BURNS E STALKER, (1996). 

 A proposição de LAWRENCE E LORSCH (1973), sobre o alinhamento estratégico contribui 

para o desempenho das organizações porque o modelo mecânico é incapaz de se adaptar às 

mudanças frequentes dos ambientes instáveis e o modelo orgânico representa uma 



48 
 

complexidade custosa e desnecessária em condições estáveis. Ou seja, há coerência em que 

em ambientes complexos e, com certeza as instituições hospitalares se encaixam nesse caso, 

há uma necessidade imperiosa em se adotar modelos de gestão que não sejam engessados e 

possam rapidamente fazer frente às necessidades organizacionais cotidianas com 

competência. 

MONTEIRO (1999), em um estudo retrospectivo nos informa que diversos teóricos têm 

salientado as particularidades das organizações em que trabalham profissionais com elevado 

nível de qualificação. Mesmo autores clássicos, como WEBER (1949) referiu as variantes ao 

modelo burocrático puro, considerando que, instituições como hospitais, igrejas ou exércitos, 

são geridas por funcionários com características diferentes. 

 Outros autores (ETZIONI, 1974; STELLING E BUCHER, 1972) salientam a 

impossibilidade de uma gestão mecanicista. O elevado nível de qualificação dos profissionais 

dificulta ou impossibilita a supervisão hierárquica. Esta ideia de que o elevado nível de 

qualificação das pessoas vem impossibilitar a supervisão hierárquica tem sido retomada por 

vários autores. MINER (1988) descreve o sistema profissional, baseado no conhecimento, de 

uma forma que se aproxima da configuração de burocracia profissional de MINTZBERG 

(1982).  

Também, BLACKER, REED E WHITAKER (1993) constataram que, à medida que as 

qualificações vão aumentando, o saber e o trabalho baseado no conhecimento desempenham 

um papel cada vez mais importante nas teorias do desenvolvimento das sociedades industriais.  

Segundo HANDY (1978), existem diferenças fundamentais entre o que se pretende e o que se 

alcança. Essa diferença está presente em todas as relações políticas e pessoais e, como a 

organização é um ambiente formado por pessoas com objetivos e projetos de futuro 

diferentes, é natural que tais diferenças gerem consequências.  

As diferenças pessoais e grupais refletem-se nas relações estabelecidas, quer sejam de disputa 

ou cooperação. O manejo dessas diferenças e a solução dos problemas que elas geram é a 

maior preocupação das gerências. 

Para MINTZBERG (1982) a burocracia profissional é uma organização muito diferenciada 

vertical e horizontalmente, em que o poder se situa no centro operacional, parte mais 

importante da organização. 
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Os serviços de apoio existem apenas para servir o centro operacional; a tecnoestrutura e a 

hierarquia são embrionárias. Sendo descritas entre outras como burocracias profissionais as 

universidades e hospitais.  

O autor refere ainda que, no centro operacional, o principal mecanismo de coordenação das 

atividades é a estandardização das qualificações, cujos parâmetros de concepção 

correspondentes são a formação e a socialização. 

A organização recruta profissionais devidamente formados e socializados e lhes confere 

autonomia para controle do seu trabalho. Por exemplo, o médico trabalha de modo quase 

independente dos seus colegas e está próximo do paciente. Faz o diagnóstico e aplica assim a 

cada caso o programa padronizado adequado. 

Paralelamente, o autor descreve a área administrativa como uma burocracia mecânica. O 

estatuto e a posição na carreira estão associados à função desempenhada. Existem regras e 

procedimentos definidos cujo cumprimento é controlado pela hierarquia. Estas duas 

hierarquias são independentes e tendem a se manter separadas até ao nível do vértice 

estratégico. 

As organizações de profissionais caracterizam-se pela existência de duas hierarquias paralelas 

e pelo poder dos profissionais, o que dificulta a gestão baseada no controle e na hierarquia. A 

existência de duas hierarquias distintas, com objetivos e valores tão diferentes, é fonte de 

incompreensões e conflito. A crescente especialização das disciplinas científicas obriga a 

abordagens parcelares, e dificulta a integração e a coordenação das atividades entre os 

profissionais.  

Seguindo ainda a caracterização de MINTZBERG (1989) a burocracia profissional, dispondo 

de um sistema de autoridade fraco, ao lado de um poderoso sistema de competências, tende a 

ser uma estrutura de poder difusa e distribuída por um elevado número de indivíduos.  

Podemos assim concluir que se trata de um terreno propício aos jogos de poder e influência, 

sendo de prever que os diferentes grupos se envolvam em estratégias de diferenciação 

intergrupal, no sentido que TAJFEL (1982) lhe atribui. 

Resumindo, poderíamos dizer que as organizações de profissionais são muito diferenciadas 

horizontal e verticalmente, situando-se o poder no centro operacional.   
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5. CULTURA NACIONAL, GESTÃO E CULTURA ORGANIZACIONAL - OS 

CASOS BRASIL E EUA 

 

O impacto das culturas nacionais na gestão das organizações tem sido alvo constante de 

estudos científicos. Estudo exploratório de CHU, & WOOD JR, (2008), nos informa que 

grande parte desses estudos analisa as culturas nacionais em função de três grandes grupos de 

variáveis. O primeiro diz respeito a como a organização se adapta ao ambiente, considerando 

para isso o relacionamento que possui com a incerteza (HOFSTEDE, 1997, 2001; HOUSE et 

al. 2004). O segundo grupo diz respeito à integração interna da organização, por meio da 

análise de fatores como o grau de orientação para tarefas ou pessoas, grau de hierarquia, 

feminilidade e masculinidade, individualismo e coletivismo, entre outras variáveis 

(KABASAL E BODUR, 2004; TROMPENAARS, 1993; HOUSE et al., 2004; HOFSTEDE, 

1997, 2001). O terceiro relaciona-se às questões do espaço, do tempo e da linguagem (Hall, 

1959, 1960, 1977; HOFSTEDE, 1997, 2001). Esses estudos mostram que as culturas 

nacionais diferem quanto aos pressupostos culturais existentes e demonstram, 

consequentemente, valores, comportamentos e artefatos distintos. 

A cultura nacional brasileira é compreendida, por esses estudos, como de elevada distância de 

poder, com comportamentos mais coletivistas do que individualistas e com alta necessidade 

de evitar incertezas. Seria também uma cultura levemente inclinada a valores femininos, com 

baixa orientação à performance, orientação ao curto prazo e policrônica (KABASAL E 

BODUR, 2004; HOFSTEDE, 1997, 2001). 

Mesmo desejando fugir do lugar comum em comparações entre as culturas americana e 

brasileira, inevitavelmente iremos concluir pelo pragmatismo anglo-saxônico e o 

informalismo tupiniquim. HALL (1984) classifica os Estados Unidos como uma cultura de 

baixo contexto que tem a lógica como única forma de apresentar ideias e a atribuição de 

números como a única maneira de avaliar performance. Em verdade, nenhuma outra cultura é 

tão eficiente em elaborar regras para as pessoas. (HAMPDEN-TURNER e ROMPENAARS 

1995). Este caráter pragmático e até mesmo universal, pode ser observado na tendência de os 

americanos fazerem simplificações da realidade estabelecendo códigos pré-definidos ou 

padronizados. Espelha esta característica a própria determinação dos Estados Unidos em 

proclamar a “supremacia” da Administração de Empresas, estabelecendo para si a tarefa de 
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fazer uma ciência da administração e produzindo uma grande quantidade de técnicas e 

fórmulas com o objetivo de construir um código de administração universal. 

Neste sentido, SERVA já alertava que “a criação das escolas de administração teve papel 

fundamental na institucionalização da importação desses modelos e metodologias”. (SERVA, 

1992, p. 139). Por outro lado, a cultura brasileira é de alto contexto, não sendo explícita e, 

portanto, interpretada com base em um conjunto de pistas (SOBRAL, CARVALHAL e 

ALMEIDA, 2007). 

 DAMATTA (2000), explica que na sociedade brasileira existem dois códigos sociais: “O 

código da casa (fundado na família, na lealdade, na pessoa e no compadrio) e o código da rua 

(baseado em leis universais, numa burocracia antiga e profundamente ancorada entre nós, e 

num formalismo jurídico legal que chega às raias do absurdo)”. (DAMATTA, 2000, p. 24) 

Entretanto, para o autor, o que possibilita uma compreensão da sociedade brasileira é o estudo 

da conexão entre esses elementos. BARBOSA informa que o jeitinho brasileiro é “sempre 

uma forma ‘especial’ de resolver algum problema ou situação difícil ou proibida; ou uma 

solução criativa para alguma emergência, seja sob a forma de burla a alguma regra ou norma 

preestabelecida, seja sob a forma de conciliação, esperteza ou habilidade”. (BARBOSA, 

1992, p. 32) 

Desta forma, percebe-se que a cultura brasileira, em contraste com a orientação universalista 

norte-americana, parece ser capaz de lidar com a ambiguidade, captando conexões 

particularistas. Assim, em razão das diferentes concepções do tempo descritas nas duas 

culturas, é provável que, no processo de comunicação verbal, os norte-americanos sintam-se 

desconfortáveis e atordoados com a maneira como os brasileiros desrespeitam a agenda. Em 

contrapartida, a prioridade dada à agenda em detrimento das pessoas pode desagradar aos 

brasileiros.  

De acordo com YEGANEH (2011), os americanos apreciam autonomia e a expressão de suas 

ideias e opiniões, apresentam um estilo direto e explícito, condizente com um estilo de 

comunicação de baixo contexto. 

Como decorrência do individualismo norte-americano, ADLER E JELINEK (1986) ressaltam 

que os americanos acreditam que os indivíduos são capazes de criar e selecionar seus próprios 

valores, atitudes, comportamentos e direções no mundo. A ideia de não estar condicionado a 
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nenhum tipo de determinismo, seja ele físico, psicológico ou cultural, ou seja, de exercer o 

livre arbítrio é, para as autoras, uma característica básica da cultura norte-americana. Assim, a 

crença no livre arbítrio parece estar relacionada ao debate de ideias e à defesa de opiniões. 

Em razão dessas características, diferentemente da cultura norte-americana, na qual os 

indivíduos expõem livremente seus pontos de vista, busca-se evitar o conflito de ideias para 

preservar a harmonia, principalmente no sentido liderado-líder, conforme apontado por 

TANURE & CANÇADO (2005). Corroborando essas conclusões, HILAL & HOFSTEDE 

(2003) destacam que, em geral, a cultura brasileira é considerada flexível e adaptável e, 

aparentemente, menos voltada para os extremos, favorecendo, assim, soluções que destacam a 

harmonia em vez do conflito aberto. 

Do exposto, é provável que as atitudes de brasileiros e norte-americanos sejam distintas em 

relação a conflitos. Enquanto os norte-americanos exporiam livremente seus pontos de vista, 

os brasileiros tenderiam a seguir a opinião do grupo, preocupando-se em manter a harmonia. 

Esta tendência se acentuaria na medida em que a discussão de ideias também seria 

influenciada pelas diferentes formas como as duas culturas aceitam a desigualdade na 

distribuição do poder. Por ser menos hierárquica e meritocrática do que a brasileira, a cultura 

norte-americana favoreceria intervenções livres e críticas aos superiores, ao passo que na 

brasileira existiria pouca possibilidade de os subordinados contradizerem seus patrões ou, até 

mesmo, iniciarem o processo de comunicação. 

MOTTA & ALCADIPANI (1999), apresentam a cultura da organização brasileira como 

tendendo ao coletivismo, mantendo no seu interior distâncias de poder muito grandes, 

buscando em grau elevado evitar incertezas, tendo tanto características femininas quanto 

masculinas. Além disso, apontou nepotismo no provimento de cargos, o uso do “jeitinho” 

como prática cordial personalizando relações sociais e malandragem amiga e sedutora na vida 

cultural organizacional. Eles definiram como o processo por meio do qual um objetivo é 

atingido a despeito de leis e regras. O jeitinho está em todo canto na sociedade brasileira, nas 

relações públicas e privadas. Ele tem indubitavelmente uma faceta de controle social e 

competição. Além disso, congrega traços históricos culturais brasileiros como cunhadismo, 

coronelismo, formalismo. 

Os traços brasileiros teriam se originado da colonização portuguesa, híbrida já no 

descobrimento, como mostrado por FREYRE (1984), com caracteres europeus e africanos, 
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católicos e maometanos, resultando em indivíduos plásticos, flexíveis, cheios de contrastes e 

antagonismos.  

 DAMATTA MACHADO (2008), cita em artigo de FREITAS (2006) os principais traços 

brasileiros, que em nossa opinião são um resumo emblemático do que representa a cultura 

organizacional brasileira: 

1) Hierarquia, fruto do sistema escravocrata brasileiro, centrado na casa-grande, 

especificamente na figura do patriarca; 

2) Personalismo, também derivado do Brasil colônia, traço que, em todas as esferas da 

vida, incluindo a jurídica e a política, privilegia não o cidadão, mas as relações 

estabelecidas por pessoas, famílias, grupos de parentes e amigos, marcadas por 

afetividade, calor humano e amizade, tudo colocado acima da lei; 

3) Malandragem, traço gerado pela grande hierarquização, desigualdades sociais e 

patriarcalismo; a malandragem inclui o jeitinho, a esperteza, a flexibilidade, as 

soluções inovadoras, o dinamismo; 

4) Sensualismo, resultado da miscigenação portuguesa, da aceitação moura da poligamia, 

da moral sexual livre e do cunhadismo dos indígenas, da falta de mulheres brancas nos 

primeiros anos após o descobrimento, da tolerância pelas mais diversas formas de 

uniões com vistas ao aumento de população, tudo isso levando a danças, músicas, 

culinárias estimuladoras do amor e da fecundidade; 

5) Aventura, vinda do desprezo pelo trabalho manual, incluindo o trabalho de lavrar a 

terra, com preferência pela coleta e caça e gosto pela ociosidade. 

Finalmente, a ênfase quantitativa também é decorrente da visão norte-americana de que o 

tempo é fortemente sequencial, ou seja, cada coisa deve ser feita de uma vez, de forma linear. 

Os Estados Unidos são símbolo das culturas onde "tempo é dinheiro", onde tempo é um bem 

econômico, um recurso escasso, para o qual deve ser encontrada uma alocação ótima 

(USUNIER, 1991). 

As características da sociedade brasileira não parecem proporcionar um ambiente adequado 

ao uso de medidas quantitativas. A facilidade de lidar com a ambiguidade e sintetizar, descrita 

por DAMATTA (2000), sugere uma capacidade de lidar com informações pouco precisas e de 

extrair do contexto, aspectos não contemplados nas medidas contábeis. Por outro lado, a 

característica relacional da sociedade brasileira determina, conforme proposto por HALL 



54 
 

(1994), uma ênfase nas pessoas em detrimento das tarefas, abrindo espaço para a realização 

de várias tarefas simultaneamente, o que não parece consistente com a racionalização da 

organização de forma sequencial, em que as pessoas são vistas como custos e despesas. 

As organizações de saúde e os hospitais em particular, possuem uma identidade coletiva 

diferenciada pela característica da saúde, uma vez que as atividades de seus membros estão 

voltadas para o enfrentamento de fenômenos de vida e de morte e para a produção de 

serviços, que deem conta de promover o bem-estar físico, mental e social de seus usuários 

(VAITSMAN, 2000). Além disto, as organizações de saúde têm uma missão própria, que 

consiste em atender necessidades individuais e coletivas relativas ao processo saúde-doença 

de forma ética e digna (LUNARDI FILHO,1996). 

Desta maneira, em relação aos hospitais, a sociedade em geral expressa um significado 

compartilhado, que denota uma cultura de inoperância destes espaços, ao mesmo tempo em 

que os reifica quanto ao seu poder de cura de enfermidades. Isto talvez seja explicado porque 

os hospitais simbolizam a doença mas, concomitantemente, simbolizam a solução dos males, 

pois a maioria das pessoas que busca os hospitais recebe alta com suas dificuldades 

razoavelmente resolvidas ou encaminhadas. Acima de tudo, contudo, os hospitais significam, 

mesmo que precariamente, e para a população mais carente, aquela casa que os recebe, abriga 

e conforta em situações de fragilidade emocional e física. Há, neste vão, uma gratidão que 

supera as dificuldades encontradas no sistema hospitalar. 

A partir de estudos teóricos e pesquisas de campo na área da saúde, verifica-se que há, em 

instituições hospitalares como um todo, uma grande dificuldade em alavancar processos de 

mudança. BURMESTER e RICHARD, estudiosos do tema, colocam que uma das 

dificuldades da mudança em hospitais brasileiros decorre do imobilismo. O imobilismo surge 

de “comportamentos nascidos de uma vontade de não ‘fazer ondas’ ou de ‘abrir o guarda-

chuva’, aonde cada um permanece no seu canto e a única estratégia bem afirmada é aquela de 

defesa do seu território.”  (BURMESTER e RICHARD, 1995, p. 106)  

Outra característica que pode dificultar o processo de mudanças decorre das relações de 

poder. Mesmo que a autoridade formal possa estar claramente definida no organograma, as 

relações informais de poder, em hospitais gerais, seguem tradicionalmente a seguinte ordem: 

na linha de frente, detendo o conhecimento técnico, representando as atividades fins, estão os 

médicos e enfermeiros; em segundo plano, encontram-se os profissionais de apoio técnico, ou 
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seja, aqueles ligados aos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico; os terceiros, na escala 

informal de poder, ficam representados pelo corpo de apoio administrativo. 

Estudo de GARCÍA-PEÑA et al. (2000), indicou que o impacto da burocracia e outros 

aspectos dos modelos das organizações de cuidado, como o excesso de normas e a falta de 

autonomia, contribuem para a insatisfação dos médicos mexicanos pesquisados. Com isto, 

pode-se perceber que esta questão é comum a diferentes sociedades, podendo-se talvez 

estabelecer uma comparação entre esta realidade e a brasileira. 

CARAPINHEIRO (2005, p. 46) assevera que:  

Os hospitais apresentam traços salientes de organizações burocráticas, pois o 

crescimento em tamanho e complexidade, o aumento de pessoal, a 

multiplicação dos serviços, as diversas especialidades médicas e novas 

tecnologias fizeram com que estas organizações tivessem importantes 

modificações em suas estruturas hierárquicas e na estrutura de poder e nos 

sistemas de comunicação. 

 

Extrapolando a questão da hierarquia para outras realidades hospitalares, SAVIC & PAGON 

(2008), na investigação intitulada “Relationship between nurses and physicians in terms of 

organizational culture: who is responsible for subordination of nurses?”, na qual 106 

médicos e 558 enfermeiros de 14 hospitais eslovenos foram entrevistados, reportam que tanto 

enfermeiros como médicos estão inseridos em hospitais que possuem uma cultura do tipo 

hierárquica, em que a as organizações subsistem pela estabilidade e controle. Contudo, ambas 

as categorias profissionais prefeririam que seus hospitais estivessem inseridos em uma cultura 

clã, que pode ser entendida como aquela em que seus integrantes estão unidos tal qual uma 

família, existindo uma preocupação com as pessoas, flexibilidade e sensibilidade no trato. 

MINTZBERG (2003), ao analisar as organizações profissionais (hospitais e universidades) e 

o papel dos administradores nesse contexto, afirma que, comparativamente às organizações 

industriais, tais executivos possuem menos poder, pois não são totalmente capazes de 

controlar os profissionais diretamente, sendo o poder exercido apenas de forma indireta. 

A coordenação de esforços para a gestão esbarra na própria estrutura de poder das instituições 

hospitalares. Por serem as configurações de estruturas descentralizadas, o corpo profissional 

(trata-se, segundo Mintzberg, dos experts: em hospitais, médicos e, em alguns casos, 
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enfermeiras) não apenas controla seu próprio trabalho, mas detém grande controle coletivo 

sobre as decisões administrativas. Nos parece que a tendência ao pragmatismo da cultura 

americana, versus o jeitinho brasileiro em administrar, traços culturais aqui expostos de forma 

sintética, poderão influenciar a gestão da instituição hospitalar, em decorrência de suas 

especificidades.  

Nos Estados Unidos, MERRY (2005), aponta que também existem tensões históricas entre o 

staff médico e os administradores, desde a ascensão desta última profissão, com a enorme 

expansão dos hospitais e seus serviços no pós II Guerra. Ambos os grupos de profissionais 

estão unidos no desejo de oferecer aos pacientes um ótimo atendimento, mas estas intenções 

são obstaculizadas por conflitos decorrentes de uma série de diferentes posições, que não se 

resumem em controlar as decisões financeiras, mas que estão vinculadas a profundas divisões 

culturais quanto à autonomia dos médicos e o controle efetuado pelos administradores. 
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6. INSTRUMENTO, LOCAL E METODOLOGIA 

 

Na antiguidade, o termo valor era utilizado para indicar a utilidade ou o preço dos bens 

materiais e a dignidade ou o mérito das pessoas. Entretanto, o uso filosófico do termo só tem 

início com o estoicismo, doutrina do período da Grécia Antiga, que preconizava a perfeição 

moral e intelectual e chamou de valor os objetos de preferência ou escolha moral 

(ABBAGNANO, 2003).  

Desde então, este termo tem sido abordado por diferentes disciplinas, mas foi no início do 

século XX que a pesquisa científica sobre valores pessoais ganhou profundidade (URBAN, 

1909). Vale destacar deste período o estudo realizado por SPRANGER (1914), psicólogo 

alemão que é considerado um pioneiro na pesquisa acerca de valores e crenças.  

Ele definiu uma tipologia de seis estilos de vida que ele chamou de seis tipos de homem: 

a) o homem teórico, que busca conhecer a verdade das coisas; 

b) o homem estético, que busca a beleza das coisas; 

c) o homem social, que busca o amor e a proximidade; 

d) o homem econômico, que busca a lucratividade; 

e) o homem religioso, que busca a unicidade com seu deus e, 

f) o homem político que busca o poder. 

Essa tipologia não é ortogonal, ou seja, considera que todas as pessoas apresentem alguns 

traços dos seis tipos em seu estilo de vida, mas preconizam um dos tipos e essa escolha vai 

definir suas crenças e valores básicos (SPRANGER, 1914; LEUNG; BOND, 2009). 

Inspirados com essa tipologia ALLPORT & VERNON (1931) desenvolveram um 

instrumento de escolha forçada entre alternativas dicotômicas para medir preferências 

individuais dentre esses seis tipos.  

Na década de 1950, KLUCKHOHN (1951), antropólogo e teórico social americano, 

desenvolveu com sua esposa Florence Kluckhohn e STRODTBECK (1961) um estudo sobre 

como a análise da orientação de determinada cultura pode facilitar a compreensão 

intercultural e a comunicação.  
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Ele define valor como “uma concepção, explícita ou implícita, própria de um indivíduo, ou 

característica de um grupo, acerca do desejável, que flui na seleção de modos, meios e 

finalidades acessíveis” (KLUCKHOHN, 1951, p. 395). 

Por ser antropólogo, KLUCKHOHN (1951) defende que os valores podem ser vistos com 

caráter antecedente uma vez que influem na seleção de ações elegíveis e, ao mesmo tempo, 

possuem caráter consequente, já que são resultantes do meio cultural, ou seja, oriundos das 

concepções desejáveis em um meio. 

Milton Rokeach, psicólogo social polaco-americano, estuda os valores adotando uma 

abordagem psicológica em que defende o caráter antecedente do valor. ROCKEACH define 

valor como “uma crença duradoura de um modo específico de conduta ou estado final de 

existência individual ou socialmente preferível em oposição a outro”. (1973, p. 5) 

Ao definir valores, KLUCKHOHN (1951) usa o termo “concepção”, enquanto ROKEACH 

(1973) utiliza a palavra “crença”, que ele categoriza em três tipos: 

 Crenças existenciais ou descritivas, que podem ser classificadas como verdadeiras ou 

falsas; 

 Crenças avaliativas, em que o objeto da crença pode ser considerado bom ou mau e 

 Crenças prescritivas ou proscritivas, referindo-se ao que é desejável ou indesejável, 

sendo este último tipo de crenças que se associa a valores. 

ROKEACH (1973) argumenta que as crenças que constituem os valores são representações 

cognitivas que resultam das demandas institucionais e sociais às quais o indivíduo está sujeito 

e de suas necessidades individuais. Logo, essas demandas são defendidas como sendo 

individualmente e socialmente preferíveis. 

Para ROKEACH (1973) os valores são, portanto, uma distinção entre o que é importante e o 

que é secundário para o indivíduo; logo, implicam em uma escolha. Valores representam as 

convicções básicas que um específico modo de conduta ou de condição de existência é 

individualmente ou socialmente preferível a um modo contrário.  

Ele propõe um sistema de valores como sendo “uma disposição hierárquica de valores, uma 

classificação ordenada de valores ao longo de um contínuo de importância”.  (ROKEACH, 

1979, p. 78). 
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ROKEACH (1973) desenvolveu o Rokeach Value Survey (RVS) que consiste em um 

instrumento composto por duas listas, com dezoito valores cada, denominadas valores 

instrumentais e valores terminais.  

Os valores instrumentais representam os meios pelos quais o indivíduo prefere atingir seus 

objetivos, sua conduta e comportamento. Os valores terminais referem-se a condições de 

existência desejáveis e revelam as metas de vida do indivíduo. 

Os valores são listados em ordem alfabética. É solicitado ao respondente que ordene cada uma 

das duas listas considerando a importância e influência que cada valor representa em sua vida. 

O conjunto de valores terminais e instrumentais que compõem o Inventário de Valores de 

Rokeach (Rokeach Value Survey – RVS) é apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2 - Definição de valores segundo três autores. 

Kluckhohn (1951) 

Um valor é uma concepção, explícita ou implícita, própria de 

um indivíduo ou característica de um grupo, a respeito do 

desejável, que influi sobre a seleção dos modos, meios e fins 

de ação acessíveis. 

Rokeach (1973) 

Um valor é uma crença duradoura de que um modo 

específico de conduta ou estado final de existência é pessoal 

ou socialmente preferível a um modo oposto ou alternativo de 

conduta ou estado final de existência. 

Schwartz (1994) 

Metas desejáveis e transituacionais que variam em 

importância, servem como princípios na vida de uma pessoa 

ou de outra entidade social. 

Fonte: LEITE (2013). 

ROKEACH (1973) define uma subdivisão de seus valores terminais em valores pessoais 

(centrados na pessoa) e valores sociais (centrados no grupo social). São exemplos de valores 

pessoais: o autorrespeito, o prazer, a liberdade e a vida confortável; e são exemplos de valores 

sociais: o mundo de paz, segurança nacional, mundo de beleza e igualdade. Os valores 

instrumentais são subdivididos em valores morais (foco interpessoal) e valores de 
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competência (foco intrapessoal). São exemplos de valores morais o perdão e a honestidade e 

são exemplos de valores de competência a independência e a lógica. 

Ao final da década de 1980, Shalom H. Schwartz, psicólogo social hebraico também 

desenvolve estudos acerca de valores. Para SCHWARTZ (1994), valores são metas 

transituacionais que variam em importância e servem como princípios-guias na vida de uma 

pessoa ou entidade social. Esses princípios guiam a seleção e avaliação de ações políticas, 

pessoais e eventos. Dessa forma, podem determinar e até motivar uma ação.  

Alguns anos mais tarde, SCHWARTZ (1999) destaca o caráter antecedente de ações e 

comportamento humano dos valores quando os define como concepções do desejável que 

guiam as maneiras como atores sociais selecionam ações e avaliam pessoas e eventos, 

explicando suas ações e avaliações. SCHWARTZ (1994), assim como ROKEACH (1968), 

entende que os valores representam necessidades intrínsecas aos indivíduos. 

Nessas diferentes perspectivas acerca dos valores, os autores citados são congruentes quando 

afirmam que os valores humanos têm a função de influenciar, guiar e orientar o 

comportamento humano (KLUCKHOHN, 1951; ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 1994, 

1999). 

Essas diferentes definições de valores nos auxiliam a desvendar sua função e utilidade. 

KLUCKHOHN (1951) afirma que valores influem na seleção dos modos, meios e fins de 

ação acessíveis e AGLE E CALDWELL (1999) consideram que os valores são parte integral 

da vida das pessoas, determinando, modificando e regulando as relações entre os indivíduos, 

organizações, instituições e sociedade. ROCKEACH (1973) afirma que os valores auxiliam o 

indivíduo no estabelecimento de critérios para julgamento de si e dos outros, guiam decisões e 

servem para dar expressão às necessidades humanas, além de terem funções motivacionais, de 

ajustamento, de defesa do ego e de autorrealização. 

Baseado nestes estudos, NELSON (2006) elaborou um conjunto internacionalmente validado 

de três instrumentos chamado C-VAT (sigla em inglês que significa Ferramenta para Análise 

de Cultura e Valores) que utilizam as mesmas variáveis para medir valores pessoais, valores 

organizacionais compartilhados e valores organizacionais desejados. 
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Este estudo utiliza o instrumento modalidade PVA (Perfil de Valores Agregados) que trabalha 

com um conjunto de dezesseis valores pessoais organizados em quatro dimensões: trabalho, 

relações, controle, pensamento, conforme detalha o Quadro 3.  

 A dimensão do Trabalho é composta pelos valores Esforço, Tempo, Conclusão de 

tarefas e Qualidade.  

 A dimensão das Relações compreende os valores Afeto, Empatia, Sociabilidade e 

Lealdade.  

 A dimensão do Controle compreende os valores Domínio, Status, Política e Liderança.  

 A dimensão do Pensamento compreende os valores Abstração, Planejamento, 

Exposição e Flexibilidade.  
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Quadro 3 - Modelo teórico do questionário PVA 

DIMENSÃO 
VALOR 

PESSOAL 
CONCEITO 

TRABALHO 

Esforço 

Ser um profissional dedicado, focado em fazer o 

máximo e o melhor, mantendo sempre um ritmo 

intenso de trabalho e um alto nível de entrega.  

Tempo 
Gestão adequada do tempo, cumprimento de prazos e 

pontualidade. 

Conclusão 

Concluir as tarefas apesar de quaisquer intercorrências, 

manter o foco no termino de uma atividade mesmo que 

outras lhe sejam atribuídas; que tem um raciocínio de 

começo, meio e fim. 

Qualidade 

Entregar um trabalho com o máximo de 

aprimoramento e que não deixa margem para críticas e 

apontamentos de que o trabalho esteja incompleto. 

RELAÇÕES 

Afeto Sentir, expressar e receber afeição das pessoas. 

Empatia 

Saber colocar-se no lugar do outro para compreender 

seu posicionamento, reações e interesses antes de 

julgar segundo sua própria maneira de ver.  

Sociabilidade 

Relacionamento amigável com toda a equipe e 

trabalhar em conjunto, sabendo lidar com as diferenças 

e sabendo gerenciar conflitos. 

Lealdade 
Estabelecer relações duradouras, baseadas em 

confiança e cumplicidade. 

CONTROLE 

Domínio 

Estar a cargo das decisões e poder tomá-las sem 

interferências de outrem, seguindo seus próprios 

critérios. 

Status 

Perceber-se em situação de privilégio perante os que o 

cercam e usar disso para influenciar os demais, 

fazendo-se notar como referência e fonte confiável de 

orientação. 

Política 
Usar do jogo político para conduzir os relacionamentos 

e situações apenas em favor de seus interesses. 

Liderança 

Posição de destaque e influência perante a equipe e 

ocupar formalmente um cargo de gestão, de modo que 

se possa conduzir o esforço dos demais com base em 

seus modelos, crenças e valores. 

  

Abstração 

Desenvolver um raciocínio aberto a outras 

possibilidades de interpretação das situações e com 

habilidade de estabelecer correlações com situações 

aparentemente desconexas.  

PENSAMENTO 

Planejamento 

Habilidade de planejar as atividades prevendo detalhes 

e lançando mão de boas estratégias para que tudo 

ocorra como planejado.  

  
Exposição 

Demonstrar o que sabe, expor seus pensamentos, estar 

em evidência em razão de suas ideias. 

  
Flexibilidade 

Bom nível de adaptabilidade perante situações novas e 

inesperadas. 

Fonte: Nelson (2003). 
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Há uma série de maneiras de abordar o estudo das culturas de organização e uma riqueza de 

orientações teóricas que podem ser utilizadas. A maior divisão metodológica reside entre 

abordagens qualitativas ou emic e abordagens quantitativas que são muitas vezes etic ou 

fechadas. Abordagens qualitativas ou mais abertas são utilizadas quando se sabe muito pouco 

sobre o assunto. Em nosso caso particular sentimos que a tensão racionalidade/cuidados 

assistenciais é fortemente estabelecida na área da saúde na pesquisa e na prática. Nossa opção, 

foi utilizar o citado instrumento quantitativo, o PVA (Perfil de Valores Agregados), que 

contém dimensões e quadrantes relacionados a comparações organizacionais com ênfase 

sobre as relações, controle administrativo, inovação e flexibilidade e outros fatores que devem 

ser associados à tensão em saúde. Selecionamos, portanto, uma abordagem mais etic que 

considera o choque entre dimensões que estabelecemos a priori.  

Na expectativa de que as culturas nacionais são suscetíveis a se posicionar diferentemente, 

confrontando racionalidade administrativa versus ênfase humanística de formas diferentes, 

optamos por tirar partido dos nossos contatos internacionais para procurar dados de hospitais 

nos Estados Unidos e Brasil que, em virtude de suas diferenças culturais e econômicas, seria 

provável, ofereceria uma abordagem de maneira diferente para lidar com questões 

fundamentais. No final, conseguimos apurar os dados de quatro instituições americanas e 

cinco instituições brasileiras que estão descritos a seguir.  

Devido ao nosso desejo de identificar os conflitos e dilemas que acreditamos serem típicos da 

área de saúde, foi utilizado este instrumento com uma abordagem um pouco diferente. O 

perfil de Valor Agregado, que é um dos instrumentos da Ferramenta de Análise de Cultura e 

Valor, dá ao entrevistado quatro frases que representam valores conflitantes, e pede um 

ranking entre os valores (NELSON & GOPALAN, 2003). Por exemplo, num item se lê: 

Nessa organização o esforço é valorizado. 

Essa organização planeja tudo com muito cuidado. 

Essa organização valoriza a criatividade. 

Essa é uma organização amigável e solidária. 

Enquanto o entrevistado pode concordar que todas (ou nenhuma) das afirmações acima, ele 

descreve sua organização, é forçado a decidir qual frase melhor a descreve. Acreditamos que 

esse processo de escolha entre alternativas concorrentes é muito próximo dos processos que 

ocorrem nas organizações de saúde, que fazem a sua cultura organizacional, escolhendo entre 
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valores concorrentes. O Perfil de Valor Agregado identifica quatro quadrantes ou esferas da 

vida: Trabalho, Relacionamentos, Controle e Pensamento e coloca quatro subdimensões 

relacionadas a cada quadrante. Para o quadrante Trabalho são: esforço, tempo ou 

pontualidade, tarefas cumpridas e qualidade. Para Relacionamentos há afeto, empatia, 

sociabilidade e lealdade. Para Controle há domínio, status, política e liderança. Para 

Pensamento, há abstração, planejamento, organização, exposição e flexibilidade ou 

criatividade. O instrumento é estruturado de forma que cada entrevistado classifique ou 

priorize a relação entre cada subdimensão, umas com os outras, exatamente uma vez, 

resultando em escalas que variam entre 5 e 20 para cada dimensão.  

Aplicou-se o Perfil de Valor Agregado em hospitais de diferentes idades e histórias, mas 

tamanhos semelhantes que pareciam desenvolver formas distintas de lidar com os conflitos e 

dilemas que existem na indústria da saúde. Foram coletados dados dos três primeiros níveis 

hierárquicos de cada hospital, distribuindo questionários a todos os funcionários nestes níveis. 

As respostas variaram de 50 a 100%, com a taxa média de resposta um pouco abaixo de 85%. 

Foi realizada uma série de análises estáticas nos questionários obtidos, mas neste artigo 

vamos discutir somente os resultados das análises de conjuntos de cada hospital 

individualmente (quadros estatísticos detalhados destes resultados estão disponíveis com o 

autor).  

 Estratégia Analítica (Cluster Analysis) 

Para detectar a existência, força, e tamanho das subculturas na nossa amostragem, 

empregamos a técnica da análise de clusters. (HAIR, ANDERSON, TATHAM & BLACK, 

1998), Esta análise, também conhecida como análise de conglomerados, é um conjunto de 

técnicas estatísticas cujo objetivo é agrupar objetos segundo suas características, formando 

grupos ou conglomerados homogêneos. Os objetos em cada conglomerado tendem a ser 

semelhantes entre si, porém diferentes dos demais objetos dos outros conglomerados. Os 

conglomerados obtidos devem apresentar tanto uma homogeneidade interna (dentro de cada 

conglomerado), como uma grande heterogeneidade externa (entre conglomerados). Portanto, 

se a aglomeração for bem sucedida, quando representados em um gráfico, os objetos dentro 

dos conglomerados estarão muito próximos, e os conglomerados distintos estarão afastados. 

Logo, a análise de agrupamento pode ser usada para descobrir estruturas em dados sem 

fornecer uma explicação ou interpretação. Em outras palavras, a análise de agrupamento 

simplesmente descobre as estruturas de dados sem explicar por que eles existem.  
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A fim de garantir uma visão sistemática das tendências subculturais em nossa amostra, 

optamos por nos concentrar em uma análise de cluster simples de duas partições. Como 

estamos tentando demonstrar que as tensões surgem basicamente entre dois polos opostos, 

racionalidade e eficiência econômica, versus assistência e cuidados ao paciente, entendemos 

que a determinação de dois clusters pode representar adequadamente este dilema. Colocar 

duas forças dominantes em dois clusters faria mais sentido do que múltiplos clusters de nove 

organizações.  

 

6.1  CARACTERÍSTICAS DOS HOSPITAIS PESQUISADOS 

 

A definição da amostra foi do tipo não probabilístico e usou o critério da conveniência e 

julgamento, em virtude de ser essa técnica adequada para se definir, a amostragem de 

populações de escala reduzida.  

Antes de discutirmos as nossas conclusões, será útil fornecer uma breve descrição dos 

hospitais estudados para que o leitor tenha conhecimento das semelhanças e diferenças das 

diversas instituições da nossa amostra. Esta descrição irá ajudar o leitor a compreender o 

significado dos resultados quantitativos por vir e sua relação com as questões teóricas 

apresentadas em nossa introdução. 

 

6.1.2 Hospitais norte-americanos estudados 

 

Hospital A - foi fundado por médicos independentes há 65 anos e passou por períodos de 

oscilação entre a comunidade e a propriedade privada até que foi comprado por uma grande 

empresa 10 anos antes que os dados foram coletados. O administrador atual tem um passado 

militar e administra o hospital de forma extremamente burocrática. Suspeitamos de que a 

ambiguidade na identidade e mudanças de propriedade ao longo do tempo do hospital tornou 

difícil chegar a um consenso cultural sobre quais valores devem predominar. Os médicos 

fundadores, obviamente, estavam interessados na viabilidade financeira e profissional da 
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instituição, mas, em algum momento, tornaram-se suficientemente desapontados para 

transmitir a instituição para a comunidade local que, por sua vez, vendeu-o para corporações 

com outros interesses. Estatísticas do paciente recolhidas anualmente pelo departamento de 

saúde americano indicam uma satisfação menor do que aquela que se encontra em hospitais 

do mesmo nível. 

Hospital B - foi concebido como uma empresa lucrativa por uma empresa de administração 

agressiva e teve que superar uma resistência considerável a partir de interesses locais na 

comunidade de saúde para obter a sua licença inicial para operar. Ele tem nove anos. Além de 

especialidades intensivas moderadas, tem um pavilhão psiquiátrico para tratar casos agudos 

de saúde mental e de dependência de drogas. O administrador atual gastou bastante energia e 

dinheiro na construção da equipe e capacitação dos trabalhadores. Talvez pelo fato de ser 

mais jovem e ter um estilo de gestão progressista, esse hospital tenha menos camadas 

hierárquicas do que os outros três. São apenas três níveis hierárquicos, contra quatro dos 

outros hospitais. A satisfação do paciente com este hospital é alta. As estatísticas do órgão 

federal americano e as instituições de saúde do mercado avaliam como tendo um impulso 

estratégico claro em torno da eficiência e inovação. 

Hospital C - foi fundado há 85 anos por um médico considerado carismático. Apesar de ter 

sido adquirido por uma grande rede corporativa na última década, a sua história tem sido bem 

estável e ainda é administrado pelo filho do fundador. Este hospital mantém um ambiente 

familiar e muito mais informal do que os outros três. Ele está localizado em uma área de 

operários da cidade e mantém laços estreitos com a vizinhança, tanto em termos de pacientes 

quanto no que se refere a pessoal e envolvimento da comunidade. Este hospital também é bem 

avaliado em pesquisas de satisfação do paciente. 

Hospital D - foi fundado no início do século 20 por membros da comunidade local que 

estavam ansiosos para ter um hospital disponível para uma pequena cidade bastante isolada. 

Financiamento e apoio adequados para o próprio crescimento sempre foram um problema no 

início, o que o levou a criar algumas dinâmicas culturais interessantes. Durante um período de 

dificuldade financeira, o hospital não possuía fundos suficientes para apoiar uma equipe 

administrativa, então os enfermeiros assumiram a administração do hospital por conta própria 

por muitos anos. Isso criou um ambiente em que os enfermeiros são mais assertivos e 

influentes do que na maioria dos hospitais. Por ser de propriedade da comunidade e ser 

localizado em uma pequena cidade há cerca de um século, a instituição está sujeita a intrigas 
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locais e influências políticas, talvez em um grau maior do que seria um hospital privado de 

tamanho similar em uma cidade maior.  Este hospital não é bem avaliado em pesquisas do 

governo e não tem um foco estratégico claro, talvez por esta razão esteja sujeito a pressões 

políticas. 

 

6.1.3 Hospitais brasileiros estudados 

 

Nossa amostra brasileira é um pouco mais variada do que a amostra dos EUA e tem por foco 

cinco hospitais da região metropolitana de Cuiabá, Mato Grosso. 

Dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística - IBGE -, de 2010 indicam 

que esta região, também chamada de grande Cuiabá, que além da capital, abriga o município 

vizinho de Várzea Grande, conta com uma população de cerca de 800 mil habitantes e em 

termos de serviços de saúde estão instalados na região, 25 hospitais.  

A escolha de hospitais de perfis de diferente gestão - pública, privada, filantrópica e hospital 

escola -, compõe um mosaico completo da tipologia existente, proporcionando realizar um 

estudo com cada componente. 

Um dos hospitais é um hospital universitário que teve origens filantrópicas e que estava 

prestes a falir quando a universidade resolveu aderir. Dois hospitais são maternidades ou 

hospitais neonatais sem outras especialidades. Destes, um é privado e outro filantrópico. 

Outro hospital é público e tratava principalmente casos do SUS, e a última instituição 

hospitalar é considerada a mais exclusiva da região, fundada por um grupo de médicos, cada 

um com uma participação significativa de investimento em uma especialidade diferente. 

Vamos apresentar os principais atributos de cada um, resumidamente: 

Hospital E é privado e foi fundado em 1983. Todos os parceiros são médicos e um médico 

detém 65% de todas as ações. O acionista majoritário já ocupou cargo na secretaria de saúde 

municipal. As especialidades mais proeminentes do Hospital E são maternidade e pediatria, 

mas outras especialidades são praticadas em menor volume. As receitas são divididas, mas 

vêm, principalmente, do setor privado. Dez por cento dos pacientes pagam do próprio bolso. 
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Oitenta e cinco por cento das receitas vêm de seguro de saúde e os 5% restantes vêm de 

cirurgia cardíaca pediátrica de alta complexidade em pacientes do Sistema Único de Saúde 

(SUS). O hospital tem 90 leitos e 290 funcionários, sem contar o corpo clínico. Esse hospital 

é a primeira escolha das classes média e alta para partos e doenças da infância. As avaliações 

deste hospital não estão entre os melhores avaliados e parece que o direcionamento 

estratégico não é bem definido. 

Hospital F é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1940, sendo a segunda mais 

antiga do estado. Quando ela começou a apresentar dificuldades financeiras, cerca de uma 

década atrás, foi comprada por uma universidade privada local e agora é um hospital de 

ensino. Seu foco está em funções clínicas básicas (emergência, obstetrícia / ginecologia e 

pediatria), mantendo-se alguns serviços de diagnóstico. Apesar da ênfase na maternidade e 

pediatria, oferece diversas outras especialidades a fim de atender às necessidades de ensino da 

universidade. Oitenta e cincos por cento de suas receitas são provenientes do sistema público 

de saúde (SUS) e os restantes 15% vem de planos de saúde onde a faculdade de medicina têm 

participações financeiras. Hospital F tem 75 leitos e 380 funcionários. 

Hospital G é filantrópico e foi fundado na década de 50. Ele pertence a uma empresa de três 

parceiros, todos da mesma família. Todas as receitas vêm de saúde pública (SUS). O hospital 

G tem 150 leitos e 102 funcionários. Ele enfatiza a maternidade, mas oferece outras 

especialidades. Considerando o público e recursos do hospital, o atendimento dele é avaliado 

como excepcional. 

Hospital H pertence ao governo do estado, mas é operado por uma Organização Social de 

Saúde - OSS -, sem fins lucrativos. Foi inaugurado em 2012 e é mantido em 100% a partir de 

fundos públicos. É especializado em ortopedia, com 65 leitos e 87 funcionários. É a primeira 

OSS no estado financiada por fundos públicos e, como resultado, tem sido fonte de polêmicas 

consideráveis na mídia local. 

Hospital I é um hospital privado de propriedade de quatro médicos. Foi inaugurado em 1997 e 

é considerado o melhor hospital do estado, com cerca de 500 funcionários e 130 leitos. Ele 

tem todas as especialidades e atende, exclusivamente, o seguro de saúde (80%) e (20%) 

beneficiários privados com nenhum caso de saúde pública. Sem dúvida é o hospital mais 

procurado da região; investe em tecnologia e capacitação de seus funcionários. Ele é 

credenciado por uma associação de destaque nacional. 
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6.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Este trabalho é composto por três etapas. Na primeira será feito um mapeamento das redes 

sociais de cada hospital para observarmos primordialmente a dinâmica de centro-periferia e a 

composição de cada uma destas posições. Na segunda etapa será realizado um mapeamento 

de valores e perfil individual através do PVA (Perfil de Valores Agregados). Na última etapa 

buscaremos identificar o perfil de valores agregados dos componentes de cada um, centro e 

periferia e verificar se há correlação entre perfil de valor pessoal, localização, centro ou 

periferia, e correlação com área de gestão no hospital: técnica ou administrativa e também 

com o tipo de hospital, se público ou privado. 

A coleta de dados para mapeamento de redes sociais dar-se-á através de um questionário 

composto por uma lista dos ocupantes de cargo de chefia ou supervisão, fornecida pelo setor 

de recursos humanos de cada hospital. Para estes cargos serão considerados profissionais de 

nível superior que tenham responsabilidade sobre pessoas ou setores dentro da instituição 

hospitalar. 

Em cada questionário há seis colunas em que, na primeira, está o nome de todos os gestores 

do hospital; na segunda a função que ocupa (dados fornecidos pelo setor de recursos humanos 

de cada instituição hospitalar); na terceira estão assinalados os contatos semanais. O 

respondente deverá marcar, numericamente, a quantidade de contatos verbais que ocorrem 

semanalmente; na quarta coluna, constam aprovações, onde o gestor deverá assinalar a 

quantidade de aprovações formais que ele solicita a cada um dos colegas; na quinta coluna, é 

a relação de dependência que ele possui com os demais gestores. Deverá marcar os números 

de 1 a 6, sendo 1 dependência mínima e 6 dependências máxima de cada gestor; finalmente na 

sexta coluna o gestor deverá marcar a quantidade de e-mails que enviou a cada outro gestor. 

Para efeito de tabulação dos dados, serão consideradas apenas as respostas cujas quantidades 

foram iguais ou maior que cinco, isto é, quando houver cinco ou mais contatos semanais, ou 

aprovações ou e-mails. A exceção será para a dependência em que será registrado número 

igual ou maior que quatro, apontando na matriz no UCI Net, dessa forma, apenas contatos 

fortes. 
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Depois desse mapeamento da rede social, será aplicado para todos os gestores envolvidos o 

questionário PVA, para identificar o perfil de valores individuais. Será gerado um relatório 

coletivo por hospital para confrontarmos os resultados de cada hospital público e privado, 

bem como dos clusters de gestores que possam ser formados, com atenção especial para os 

gestores técnicos e administrativos. 

Será observada também a formação de configuração centro-periferia, analisando a 

configuração do centro dos cinco hospitais; identificaremos se há ou não semelhança no perfil 

e, se não há, quais terão sido as discrepâncias encontradas. 
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7 PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

Dado o grande número de casos e nosso interesse em subculturas é possível ter um grande 

número de manipulações e análises estatísticas. Depois de analisar uma série de diferentes 

resultados estatísticos, optou-se por utilizar o nosso espaço limitado para descrever os 

resultados da comparação entre os mais diferentes hospitais na amostra dos EUA e analisar os 

seus pontos de acordo e desacordo. Em seguida, apresentamos o mesmo tipo de narrativa para 

nossa amostra brasileira e refletimos sobre as semelhanças e diferenças entre os hospitais 

pesquisados nos dois países.  

Talvez a melhor maneira de explicar a nossa análise é comparar os diferentes hospitais 

encontrados e analisar seus pontos de acordo e desacordo. Ao estudar a cultura 

organizacional, uma das primeiras coisas que aprendemos é que as instituições humanas não 

são conhecidas por seu consenso ou homogeneidade. De fato, nós chegamos à conclusão de 

que as culturas são definidas tanto pelo que as pessoas lutam quanto sobre com o que eles 

concordem. 

 Os entrevistados trabalham lado a lado no topo de três níveis hierárquicos das mesmas 

organizações (pesquisamos todos os gestores nos três níveis superiores de cada organização), 

no entanto, demonstram radicalmente diferentes percepções da cultura da instituição. Para 

descrever essa dinâmica dissensual em detalhes analisamos os clusters e os questionários para 

cada hospital e discutimos abaixo dois primeiros agrupamentos identificados pelo algoritmo 

mecânico usado. Esta abordagem identificou dois hospitais com dinâmicas subculturais 

semelhantes, mas com radicalmente diferentes culturas dominantes. As tensões entre relações 

e racionalidade administrativa identificados em nossa introdução acima são muito aparentes. 

(Ver Tabelas 1 e 2) 

No Hospital B o algoritmo de cluster gerou dois grupos, com 19 e 11 membros, 

respectivamente, que tinham pontos de vista bastante diferentes da instituição. O grupo maior 

(Grupo 1) definiu o hospital como orientado para trabalho árduo (Dimensão A=15,5) e focado 

em Qualidade (Dimensão D=18) com uma forte Liderança (Dimensão L=16) e Flexibilidade 

considerável (Dimensão P=13,6). O grupo menor (Grupo 2) identificou Pontualidade 

(Dimensão B), Sociabilidade (Dimensão G), Domínio (Dimensão I), Status (Dimensão J) e 
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Política (Dimensão K) como as principais forças na cultura da instituição, valores que se 

poderia esperar encontrar em um partido político ou órgão do governo, em vez de um 

hospital. Os únicos pontos em que ambos os grupos concordaram foi de que havia níveis 

moderados de interesse em Terminar Tarefas e em Pensamento Analítico. 

Hospital C, com uma história mais longa (por duas gerações administrado pela mesma 

família) e conexões históricas com a comunidade, apresenta mais homogeneidade; mesmo 

assim, ainda está longe de ter qualquer acordo sobre a natureza fundamental da cultura. 

Houve um acordo geral de que a Qualidade (Dimensão D) era o valor mais importante (16 

para o grupo 1 e 16,5 para o grupo 2) e que o Trabalho Árduo foi importante, enquanto 

Tempo (B), Sociabilidade (G), Política (K) e Flexibilidade (P) não eram importantes. No 

entanto, em outras dimensões houve dissenso considerável. Um grupo de 24 classificou como 

importantes: Afeto (E), Empatia (F), Lealdade (H), e Cumprimento das Tarefas (C), enquanto 

um grupo menor de 10 considerou Liderança (L), Abstração (M), Controle (I) e Planejamento 

(N) como valores centrais. 

No hospital C, a percepção da cultura sugere duas soluções distintas para conflitos. Grupo 1 

descreve uma cultura que enfatiza Afeto, Empatia e Lealdade como os valores principais da 

organização. O grupo 2, muito menor, enfatiza o Controle, Liderança, ntelecto (abstração) e 

Planejamento. Assim, o grupo maior vê a instituição como pertencente à tradição de cuidar, 

que começa com as origens antigas do hospital. O pequeno grupo enfatiza o Planejamento, 

Controle e Racionalidade - o aspecto mais recente e racional do hospital. O lado afetivo é 

dominante no hospital C. O Grupo 1 é grande e envolve um maior número de valores. No 

entanto, a combinação de liderança, abstração e planejamento fornece um forte contraponto 

que, sem dúvida, afeta a forma como as questões são vistas e enfrentadas na organização. 

Considere, por exemplo, como funcionários com diferentes percepções do hospital podem 

responder a pedidos de sistemas gerenciais avançados ou investimentos em novas tecnologias 

de diagnóstico, em oposição ao aumento dos níveis de pessoal de enfermagem. As propostas e 

pontos de vista sobre questões concretas são, sem dúvida, influenciados por onde se destaca 

em questões culturais. 

Hospital B, com apenas 9 anos de história, provavelmente tem menos capital cultural tanto 

para restringir a ação e fornecer uma maneira consistente de enfrentar os conflitos e avaliar a 

ação. Comparado ao hospital C, com 24 gerentes do grupo dominante e 10 em uma facção 

subcultural mais fraca, o grupo dominante do hospital B é um pouco menor (19) e seu grupo 



73 
 

externo proporcionalmente maior (11). O grupo dominante enfatiza o Trabalho Árduo (A) e 

de alta Qualidade (D) impulsionado por uma forte Liderança (L) e Flexibilidade (P), e pelo 

Planejamento (N) moderado e Abstração (N). Esta abordagem racional é mitigada, no entanto, 

pela forte ênfase em Afeto (A) reconhecido por ambos os grupos. O grupo menor vê 

Pontualidade (B), Sociabilidade (G), Controle (I), Status (J) e Política (K), como as 

características dominantes da cultura. A imagem vista aqui sugere que as forças centrífugas 

são tão fortes que a maioria da energia cultural na organização é dedicada à disputa pelo 

controle e status entre os grupos de hierarquia em detrimento do trabalho afetivo, intelectual e 

de alta qualidade exigido pela missão da instituição de curar pessoas doentes. 

Assim, enquanto as forças subculturais no hospital C são ambas produtivas - um enfocando as 

relações afetivas com os pacientes e outro a liderança racional enfatizando e atividade 

conceitual (abstração) - no hospital B as forças subculturais são divididas entre a qualidade, a 

gestão racional e inovação por um lado, e as atividades que visam assegurar o cumprimento 

através de meios políticos e administrativos. Assim, os processos de tomada de decisão no 

hospital C são susceptíveis de serem dominados pela tensão entre a qualidade de vida 

emocional dos pacientes e funcionários, contra a excelência e o planejamento técnico. No 

hospital B, por outro lado, os conflitos surgem entre os valores de gestão racional contra 

critérios mais políticos. Pode-se esperar, então, que uma decisão no hospital B será 

provavelmente discutida sobre o mérito da qualidade do clima social em relação à 

produtividade e excelência técnica, enquanto no hospital C debates surgirão entre critérios 

técnicos e políticos – por exemplo, se os departamentos vão ganhar poder e status através da 

adoção de uma medida. 

Se o hospital B está em desvantagem em relação ao hospital C por causa da invasão política 

em seus processos organizacionais, parece que os hospitais D e A enfrentam desafios ainda 

maiores. Em ambos os casos, o tamanho de agrupamentos subculturais é mais equilibrado - 

hospital D com grupos de 10 e 7, e o hospital A com grupos de 14 e 12, em comparação com 

os grupos dominantes que são duas vezes maiores que os outros grupos, no caso dos hospitais 

B e C. 
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8 CULTURA – ESPECIFICA OU UNIVERSAL? 

 

O espaço não permite uma discussão mais detalhada sobre os conflitos subculturais e a 

dinâmica dos quatro hospitais norte-americanos citados acima, por causa do nosso interesse 

em considerar se e como os padrões observados acima variam de um contexto nacional para 

outro, ou têm relevância universal. No início desse trabalho foram mencionados os conflitos 

entre os relacionamentos, capacidade técnica e racionalidade administrativa com amplos 

antecedentes históricos, científicos e econômicos, sem qualquer consideração de como o 

desenvolvimento idiossincrático de diferentes países ou culturas podem impactar as culturas 

organizacionais. No entanto, a questão de como a cultura organizacional pode variar de 

acordo com a cultura nacional é um passo importante que está longe de ser resolvido na 

pesquisa contemporânea. Dependendo da orientação teórica, pode-se esperar que culturas 

organizacionais variem mais pela indústria do que pela nação, ou de acordo com as 

personalidades dos fundadores e eventos históricos de desenvolvimento institucional, do que 

pela cultura nacional (GUILLEN 1994). Na ausência de pesquisas empíricas claras ou até 

mesmo uma forte orientação teórica sobre essa questão, considerou-se válido comparar os 

resultados dos EUA com um estudo semelhante de hospitais em uma comunidade brasileira. 

A escolha de diferentes perfis de gestão de hospitais: público, privado, hospital filantrópico e 

de ensino, compõe um mosaico cheio de tipologia existente, proporcionando estudos com 

cada componente. 

Encontramos semelhanças e diferenças entre as culturas dos hospitais brasileiros, em 

comparação com a amostra dos EUA. Em um claro paralelo com a amostra norte-americana, 

dois de nossos hospitais brasileiros contam com grandes grupos dominantes com maiorias 

claras. Um desses hospitais (G) enfatizou o trabalho e os relacionamentos, enquanto reduziu a 

importância de controle, planejamento, abstração e flexibilidade; o mesmo pôde ser observado 

no Hospital C na amostra dos EUA. Este hospital continha um grupo dominante de 19 dos 

vinte e cinco gerentes com pontuação de: 14 para o Trabalho Árduo (A), 15 por Tempo (B), 

16 para a Qualidade (D), 14 para a Empatia (F) e 15 para a Sociabilidade (G) e Lealdade (H); 

mas apenas 8 para o Status (J), 11,6 para o Controle (I), e 9,4 para a Política (K). A área de 

pensamento foi baixa, exceto para o Planejamento (N), que foi moderada (13). 
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O outro hospital, (I) com um grande grupo dominante (12 em um total de 16) foi semelhante 

ao hospital B dos EUA em que seu grupo dominante reduziu a importância de 

Relacionamentos (9 em Afeto (E), 9 em Empatia (F), 12 em Sociabilidade (G) e 12 em 

Lealdade (H) e enfatizou Liderança (15) e Flexibilidade (13,8). Ele também reconheceu um 

forte componente de Controle (14 para Domínio, 15 para o Status, e 14 para a Política), como 

também ocorreu no Hospital B dos EUA. No entanto, ele também enfatizou Abstração (14), 

Planejamento (14), e Exposição (13). Assim, a ênfase técnica e racional que o hospital C dos 

EUA tem em seu subgrupo estava presente, junto com o Status, Domínio e Política, no grupo 

dominante do hospital I. 

Similar à nossa amostra dos EUA, os três hospitais restantes apresentaram ainda mais 

números (11 contra 10 para H, 9 contra 7 para E, e 10 contra 5 para o hospital de ensino (F), 

indicando menos consenso cultural e uma probabilidade mais forte de conflito baseado em 

cultura. Assim como os hospitais dos Estados Unidos, as diferenças na percepção da cultura 

tendem a centrar-se em Controle versus Relacionamentos, além de outras dinâmicas mais 

complexas que, devido ao curto espaço, não serão discutidas em detalhes aqui. O que parece 

bem claro é que, tanto os hospitais brasileiros quanto os americanos, exibem fortes forças 

subculturais, especialmente na área de Relacionamentos e Trabalho verso Controle. Porém, 

nenhum dos dois países exibiu maior ou menor homogeneidade nas culturas dos hospitais 

estudados. Em cada país havia um hospital com uma forte orientação de Relacionamentos e 

outro com forte orientação racional. 

Além dessas semelhanças gerais, observamos características estruturais semelhantes em 

relação à dinâmica cultural nos dois países. Foram coletados e analisados os dados 

sociométricos sobre contatos verbais frequentes de todos os hospitais estudados e utilizamos 

esses dados para identificar os funcionários que eram centrais e periféricos na rede informal 

das instituições. Observou-se que no Hospital C e G, que davam grande importância a 

Relacionamentos, os enfermeiros eram proeminentes na rede informal do hospital, enquanto 

no hospital B eles foram relegados para a periferia da rede. Também agrupamos percepções 

de cultura por posição de rede e descobrimos que, em todos os hospitais estudados, cada 

posição na rede verbal é estreitamente relacionada com a percepção da cultura da 

organização, sugerindo que, em ambos os países, subculturas são transmitidas e alinhadas 

com as redes sociais. Por exemplo, os membros dos pequenos grupos subculturais, tanto em G 

quanto em I, tendem a ser localizados na periferia da rede informal; 3 em cada 4 do grupo no 
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hospital I foram localizados na periferia e 3 em cada 6 do grupo no hospital G ocuparam 

posições de rede periféricas. Detalhamentos destas informações estão nas Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 - Relação de Hospitais Americanos 

 Hospital 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D  

  
14 12 

 
19 11 

 
24 10 

 
10 7 

A=Esforço 

 

12,8 11,8 
 

15,5 11,5 
 

13,5 10,0 
 

13,9 11,4 

B=Tempo 

 

12,0 13,0 
 

9,8 13,9 
 

10,1 12,5 
 

10,7 11,4 

C=Conclusão 

 

12,7 13,6 
 

11,3 12,0 
 

12,9 11,2 
 

11,5 12,1 

D=Qualidade 

 

17,6 12,1 
 

18,0 12,0 
 

16,0 10,8 
 

16,5 12,0 

             E=Afeto 

 

15,0 12,0 
 

14,6 13,0 
 

15,3 11,2 
 

14,0 12,0 

F=Empatia 

 

13,0 10,0 
 

11,6 10,8 
 

14,5 10,2 
 

12,0 13,5 

G=Sociabilidade 

 

12,6 14,8 
 

12,0 14,5 
 

11,5 11,7 
 

11,0 14,0 

H=Lealdade 

 

11,0 8,7 
 

12,2 11,0 
 

11,6 10,9 
 

15,9 11,0 

             I=Domínio 

 

11,0 12,0 
 

9,5 14,8 
 

10,3 13,1 
 

12,0 12,6 

J=Status 

 

11,0 16,6 
 

10,6 16,0 
 

11,8 12,5 
 

13,0 14,0 

K=Politica 

 

8,0 17,0 
 

9,0 16,0 
 

10,2 10,5 
 

10,0 17,9 

L=Liderança 

 

15,0 12,0 
 

16,0 12,0 
 

14,5 17,0 
 

12,7 17,0 

             M=Abstração 

 

11,5 10,5 
 

12,5 10,0 
 

10,2 14,0 
 

12,4 9,7 

N=Planejamento 

 

13,6 10,4 
 

12,6 9,0 
 

12,2 14,5 
 

11,0 10,0 

O= Exposição 

 

11,0 13,7 
 

11,0 11,0 
 

10,6 12,6 
 

10,5 14,0 

P= Flexibilidade 

 

12,0 11,0  13,6 11,0  10,0 10,8  9,8 10,4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 2 - Relação de Hospitais Brasileiros 

Hospital 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

  
9 7 

 
10 5 

 
19 6 

 
10 11 

 
4 12 

A=Esforço 

 

13,7 10,0 
 

13,5 10,0 
 

14,0 15,0 
 

14,6 9,0 
 

12,0 10,0 

B=Tempo 

 

12,0 12,0 
 

13,8 11,0 
 

15,0 12,0 
 

13,0 12,0 
 

13,0 11,0 

C=Conclusão 

 

13,0 12,0 
 

13,3 10,0 
 

13,0 16,0 
 

12,0 11,0 
 

16,0 11,0 

D=Qualidade 

 

15,0 10,0 
 

15,8 12,0 
 

16,0 11,0 
 

15,0 13,0 
 

12,0 13,0 

                E=Afeto 

 

11,0 13,0 
 

12,0 12,0 
 

11,0 9,0 
 

10,0 12,0 
 

13,0 9,0 

F=Empatia 

 

13,0 11,0 
 

15,0 11,0 
 

14,0 13,0 
 

12,0 11,0 
 

15,0 9,0 

G=Social. 

 

16,0 12,0 
 

14,0 13,0 
 

15,0 13,0 
 

15,0 11,6 
 

12,0 12,0 

H=Lealdade 

 

12,0 13,0 
 

15,0 13,0 
 

15,0 13,0 
 

13,0 12,0 
 

15,0 12,0 

                I=Domin. 

 

   11,0     14,0  

 

   13,0     16,0  

 

   11,6     13,5  

 

   11,0     14,0  

 

   11,0      14,0  

J=Status 

 

   10,0     15,0  

 

     9,0     14,6  

 

     8,0     11,5  

 

   11,4     13,0  

 

   12,0      15,0  

K=Politica 

 

   11,0     13,0  

 

   10,0     15,0  

 

     9,4     14,5  

 

   11,0     15,0  

 

   14,0      14,0  

L=Lider. 

 

   12,0     15,0  

 

   12,0     13,0  

 

   13,0     15,0  

 

   14,5     14,5  

 

   13,0      15,0  

                M=Abstra. 

 

   12,0     12,0  

 

   12,0     12,0  

 

   10,0     11,0  

 

   11,0     15,0  

 

   13,0      14,0  

N=Planej. 

 

   13,0     13,0  

 

   12,0     11,0  

 

   13,0     11,0  

 

   13,0     11,5  

 

     9,0      14,0  

O=Expos. 

 

   13,0     11,0  

 

   10,0     13,0  

 

   11,0     12,0  

 

   11,5     12,6  

 

   11,0      13,0  

P=Flex.      13,0     12,0       10,0     13,6       11,0     12,0       11,0     12,0         9,5      13,8  

Fonte: Elaborada pelo autor 
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9. ANÁLISE DE AMOSTRAS AGREGADAS 

 

A fim de analisar e apresentar as principais diferenças entre os países, em detalhes, decidimos 

agregar todos os questionários de cada país e realizar uma análise de cluster em quatro 

grupos, sobre os dados, independente de filiação em qualquer hospital individual (Tabelas 8 e 

9). Isto nos permitiu ter uma visão mais completa da variação subcultural dentro de nossas 

amostras enquanto permite uma visão mais completa e menos pesada dos resultados entre os 

países. 

Esta análise mais refinada sugere diferenças significativas na estrutura das percepções 

culturais nos EUA e hospitais brasileiros. Considere o primeiro cluster na amostra dos EUA, 

que também é o maior cluster com 34% de todos os questionários da amostra. Neste cluster, 

trabalho (14,5) e qualidade (18) são os mais elevados de todos os clusters, da mesma forma 

como são liderança (16), planejamento (14) e flexibilidade (12,6). Relações ocupam um lugar 

menos importante com um valor não maior que 13 da mesma forma como acontece com o 

domínio, status, e política. Neste cluster, o quadrante controle só vem através da liderança 

(16), sem qualquer conteúdo emocional significativo. Contrastando o cluster 1 com o cluster 

4, dos hospitais americanos, este último com 25% da amostra, apresentam neste conjunto, nas 

subdimensões do quadrante trabalho, todas as subdimensões baixas, como são as do 

quadrante, relações com a exceção de sociabilidade que é mais elevado para os quatro 

grupos. Status (16) e política (17) são também mais elevados como é exposição. Esta 

configuração traz à mente uma organização na qual amizade superficial junto com um grande 

interesse em status e política e uma capacidade de debater, apresentar e explicar (exposição) 

são os principais elementos da cultura.  

Afeto, empatia, esforço, planejamento e abstração são de interesse mínimo. Em outras 

palavras, neste cluster nem as relações humanas, nem o técnico, nem as exigências 

administrativas do hospital são proeminentes. 

Não há analogia entre os quatro clusters americanos e os dados do Brasil. O cluster brasileiro 

de número quatro, com 29 por cento da amostra seria o mais próximo, exceto pelo fato de que 

não enfatiza a sociabilidade, além de alta dominância (14) status (14,2) e política (14,6) é 

maior para a amostra em abstração (14,2) e flexibilidade (12,9). Em nenhum dos clusters 
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brasileiros é a sociabilidade associada com alto controle via status ou política. O maior 

cluster do Brasil, de número dois, com 31% da amostra é maior em todos; porém, uma das 

dimensões dos quadrantes trabalho e relações é menor em todas as quatro dimensões dos 

quadrantes controle e pensamento. Seu conjunto correspondente (2) na amostra americana, 

não combina pontualidade com esforço nem sociabilidade com lealdade e contém as tabelas 

com a segunda pontuação mais alta em liderança. 

O grau de variação entre os clusters dos dois países também é significativo. Na amostra 

americana há pouca variância nos valores empatia: variam apenas entre 10 e 13, enquanto no 

Brasil variam de 9,3 a 15,6. Em contraste, nos clusters americanos, lealdade varia de 8 a 16 

versus 11,6 a 15,2 para os clusters brasileiros. A amostra hospitalar dos Estados Unidos 

também é alta ao afetar em três dos quatro clusters (cluster 1 = 13; 2 = 15,6; 3 = 14 e 4 = 

11,2). Isso é um dado extremamente interessante, em razão do estereótipo de baixa 

afetividade dos americanos, especialmente vis a vis as culturas latinas. 

Nos hospitais brasileiros sociabilidade está associada à alta ênfase ao trabalho e qualidade 

(Clusters 1 e 2, Tabelas 9 e 10), bem como à lealdade, enquanto nos clusters dos EUA está 

associada a dominância, estado, política e exposição, sendo oposto a esforço e qualidade. A 

liderança também é contextualizada de forma diferente entre os países. Altos níveis de 

liderança são associados a altos níveis de esforço e de qualidade e, negativamente, com 

dominância, status e controle.  

Em uma breve interpretação dos resultados estatísticos obtidos por nós e como eles se 

relacionam com algumas de nossas questões de pesquisa, poderia ser sugerido que em nossa 

primeira questão, que versou sobre as percepções do impacto da indústria, do país, ou a 

própria organização na cultura organizacional nos sistemas de saúde, embora o volume de 

resultados obtidos que têm alguma influência sobre esta primeira questão de pesquisa é muito 

grande, é possível delinear algumas das descobertas mais interessantes aqui. O resultado 

empírico mais forte foi a constatação de que os hospitais estudados, tanto no Brasil quanto 

nos EUA variam culturalmente mais pela organização do que eles fazem pela indústria ou 

nação. Como exemplo da média para hospital brasileiro "I" para a dimensão esforço do Perfil 

de Valor Agregado foi de 10,3 contra 14,3 para o hospital "G" - uma diferença de 4 em um 

instrumento com uma gama de 15 unidades - enquanto a média na mesma dimensão para 

todos os hospitais dos EUA combinados foi de 12,5 versus 12,2 para os hospitais brasileiros 

combinados. Da mesma forma, a pontuação para o esforço a partir de uma amostra de 
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organizações brasileiras a partir de uma ampla gama de setores industriais foi de 12,48 (em 

comparação com 12,2 para a amostra combinada de hospitais brasileiros). A pontuação para o 

esforço para a amostra mista de organizações norte-americanas foi de 14 versus 12,5 para a 

amostra hospitalar dos EUA. 

A maior magnitude das diferenças entre os hospitais individuais, em oposição às diferenças 

entre países (e hospitais) ou entre os hospitais e organizações de outros setores foi encontrado 

não só para a dimensão esforço. As diferenças entre as médias para hospitais brasileiros 

individuais foram maiores do que as diferenças entre a amostra mista brasileira e da amostra 

brasileira de hospitais para praticamente todos, exceto uma (exposição) das 16 dimensões do 

Perfil de Valor Agregado. Mais importante para os fins da presente pesquisa, as diferenças 

entre as percepções médias de cultura organizacional para a amostra hospitalar brasileira 

(Tabela 4) em relação à amostra hospitalar americana combinada (Tabela 3) eram, em geral, 

menores do que as diferenças entre os hospitais individuais em um ou outro país  

Em outras palavras, utilizando os métodos e amostras apresentadas aqui, parece haver mais 

variação nas culturas organizacionais entre hospitais, dentro dos países estudados do que entre 

os próprios países. Podemos resumir este resultado, adicionando a maior diferença entre as 

médias sobre as 16 dimensões do Perfil de Valor Agregado entre hospitais do Brasil e os EUA 

e comparando esta soma e a soma das diferenças entre as médias de comparações entre 

hospitais brasileiros e norte-americanos, entre a amostra mista americana e a amostra 

hospitalar dos Estados Unidos, e entre a amostra mista da indústria brasileira e da amostra 

hospitalar brasileira, através do Quadro 4: 

QUADRO 4 –Soma das diferenças médias entre organizações 

Soma das diferenças entre as unidades hospitalares brasileiras ..................... 41,5 

Soma das diferenças entre as unidades hospitalares americanas ................... 16,7 

Soma das diferenças entre as amostras hospitalares combinadas brasileiras 

e combinadas americanas ............................................................................... 

13,02 

Soma das diferenças entre amostra americana mista e amostra combinado 

hospitalar dos EUA ........................................................................................ 

9,9 

Soma das diferenças entre amostra brasileira mista e amostra combinada 

hospitalar do Brasil ........................................................................................ 

5,7 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Esses resumos simples sem qualquer narrativa que descrevem e interpretam a natureza das 

diferenças de dimensões culturais específicos de uma repartição dos dados entre si, são de 

utilidade interpretativa muito limitada. Eles, no entanto fornecem uma ideia da magnitude dos 

efeitos de diferentes fatores sobre a percepção da cultura organizacional em hospitais no 

Brasil e nos EUA. Além da observação que já foi mencionada de que a variação entre os 

hospitais é mais evidente do que entre países ou classificações industriais, notamos que a 

variância nas percepções culturais entre hospitais é consideravelmente maior na amostra 

brasileira do que na amostra americana (41,5 contra 16,7), com uma diferença correspondente 

do número de diferenças estatisticamente significativas observadas. Por outro lado, a distância 

entre as percepções de cultura organizacional em hospitais contra a população em geral das 

organizações é menor no Brasil do que nos EUA (5,7 contra 9,9). As possíveis implicações 

práticas deste resultado serão retomadas em seguida. 

Passemos agora a nossa segunda questão de pesquisa: são forças monoculturais ou 

subculturais mais fortes nas organizações de saúde? Como um meio primitivo de detectar a 

existência de subculturas nos hospitais estudados, dividimos cada amostra institucional em 

dois clusters gerados mecanicamente; o tamanho e a composição de cada um foi determinado 

exclusivamente em função dos critérios matemáticos do algoritmo usado. O tamanho dos 

clusters resultantes e os meios são apresentados nas tabelas 8 e 9. Teríamos preferido ter o 

algoritmo a determinar o número de agrupamentos gerados, mas a fim de facilitar a 

apresentação de resultados de 9 instituições neste trabalho, limitamos o número de 

aglomerados aqui apresentados a dois por organização. A interpretação dos resultados não 

muda, radicalmente, quando um número maior de clusters são acolhidos.  

Em nossa terceira indagação: Será que o tamanho e importância das subculturas podem 

variar mais pelo país, indústria ou organização? 

Assim como a indústria, nação e organização têm impactos atribuídos mas, ainda 

desconhecidos, a força comparativa e importância das forças subculturais vis a vis a cultura 

organizacional global é em grande parte desconhecido, especialmente no campo da saúde. 

Provavelmente, o primeiro item em qualquer agenda de pesquisa seria verificar os efeitos 

principais do país sobre as percepções culturais. O exame dos valores médios das culturas 

organizacionais percebidos pelo país serve a vários propósitos. Se a variância dentro de 

amostras nacionais é muito menor do que entre os países (como análise de variância e análises 
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afins indicam), há alguma indicação de que culturas organizacionais estão sujeitas às 

limitações do ambiente cultural dominante. Conhecimento das dimensões culturais 

específicas, que são significativamente diferentes, deve contribuir para a reflexão sobre quais 

aspectos da cultura organizacional são mais influenciados pela nação. 

Estudos da cultura norte-americana salientam de forma consistente a natureza pragmática, 

orientada ao trabalho e preocupada com o tempo, como características do caráter americano, 

da mesma forma como a tendência para a superficialidade nas relações interpessoais, o 

extremo individualismo, a ênfase na liberdade de ação e uma orientação para o futuro forte 

com foco na mudança e novidade. Estas e outras características semelhantes identificadas na 

literatura nos leva a postular valores americanos tão elevadas no quadrante de Trabalho (em 

especial tempo e esforço), e baixo no quadrante Relações. Em função deste pragmatismo 

americano e orientação para o futuro pode-se também esperar que as subdimensões 

flexibilidade e planejamento do quadrante pensamento tende a ser elevada e abstração e 

exposição a ser baixa. 

Há um considerável consenso na literatura sobre o Brasil em relação à ausência geral de uma 

forte ética no trabalho e pouca importância na pontualidade e o valor do tempo. Portanto, em 

contrapartida aos americanos, deveríamos esperar que as subdimensões do quadrante 

trabalho, também em especial esforço, tempo, se apresentem com índices baixos e, por sua 

vez, o quadrante relações estaria em alta, em especial no que tange as subdimensões afeto, 

empatia e sociabilidade. 

Entretanto, não é uma correlação consagrada e, por vezes, os papéis se invertem, como é o 

caso dos hospitais, demonstrado nos clusters. Poderíamos sugerir que os americanos, talvez 

por já terem reconhecimento como bons gestores e o cotidiano de suas ações já incluir o 

pragmatismo, não demonstram tanta ênfase no quadrante correspondente e, em nosso caso, 

em situação oposta, estamos buscando reforçar uma performance mais profissional e eficiente. 

Acrescente-se ainda o fato dos hospitais americanos, mais antigos, e que contam com gestão 

profissional, há mais tempo do que nós. As técnicas da boa gestão empresarial são 

comezinhas aos administradores hospitalares americanos. A governança clínica somente 

agora surge em nosso meio, quando esta prática é corriqueira desde longa data para os 

americanos. 
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Tabela 3 - Cluster 1 - Hospitais Americanos 

 

 

  1 2 3 4 
 

 Dimensões 
Média Média Média Média 

Média Geral 

A=Esforço 14,5 13,5 11,4 11,0 12,5 

B=Tempo 11,0 10,0 12,0 13,0 11,5 

C=Conclusão 12,0 12,0 12,5 13,0 12,4 

D=Qualidade 18,0 16,0 12,0 13,0 14,7 

      
E=Afeto 13,0 15,6 14,0 11,2 13,5 

F=Empatia 12,0 13,0 13,0 10,0 12,0 

G=Sociável 11,0 12,0 13,0 14,7 12,7 

H=Lealdade 12,0 16,0 15,0 18,0 12,7 

      
I=Domínio 11,0 10,0 14,0 13,0 12,0 

J=Status 11,0 12,0 14,0 16,0 13,2 

K=Política 8,0 10,0 17,0 17,0 13,0 

L=Liderança 16,0 14,0 11,0 13,0 13,5 

      
M=Abstração 12,0 11,0 9,0 11,0 10,7 

N=Planejamento 14,0 11,0 9,0 11,0 11,2 

O= Exposição 11,0 11,0 12,0 13,0 11,7 

P= Flexibilidade 12,6 10,0 8,0 12,0 10,7 

             

 N 38 31 12 28 
 

 % 0,34 0,28 0,11 0,25 
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Tabela 4 - Cluster 2 - Hospitais Brasileiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1  2 3   4   

  Dimensões 
Média Média Média Média 

Média Geral 

A=Esforço    14,6     13,2     12,4       9,7     12,2  

B=Tempo    12,1     15,1     11,4     12,0     12,5  

C=Conclusão    12,8     13,3     12,5     10,9     12,2  

D=Qualidade    15,7     15,2     10,6     13,0     14,0  

      E=Afeto    10,2     12,0     10,9     10,7     11,0  

F=Empatia    11,5     15,6     13,3       9,3     12,0  

G=Sociável    15,6     13,8     12,1     12,3     13,5  

H=Lealdade    12,4     15,2     11,6     12,8     13,0  

      I=Domínio    11,7     11,4     14,1     14,1     12,8  

J=Status      9,4       9,7     13,2     14,2     11,5  

K=Política    10,3     10,5     14,1     14,6     12,0  

L=Liderança    13,7     12,4     15,9     13,9     14,0  

      
M=Abstração    12,0     10,2     11,9     14,2     12,0  

N=Planejamento    13,2     12,0     12,6     12,2     12,5  

O= Exposição    12,3     10,4     10,8     13,3     11,3  

P= Flexibilidade    12,3     10,0     12,6     12,9     12,0  

      
 N       23        29        14        27    

 %    0,24     0,31     0,15     0,29    
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9.1 POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE CULTURA ORGANIZACIONAL NACIONAL E 

ISOMORFISMO 

Embora pareça claro que deve haver algum tipo de relação entre a cultura nacional e 

organizacional, a natureza exata dessa relação e como ele pode ser explorado empiricamente 

não é tão óbvio como pode parecer à primeira vista. Por um lado, seria de esperar que, 

logicamente, as culturas organizacionais das empresas em um país deveriam seguir os 

contornos gerais da cultura nacional daquele país. 

Um pensamento atual pode muito bem ser encaixado para apoiar esta expectativa. Um tema 

recorrente na teoria da organização é que as organizações devem ser isomórficas com seus 

ambientes se quiserem sobreviver e prosperar (DIMAGGIO & POWELL, 2005). 

Embora os ambientes, sem dúvida, possam criar pressões no sentido isomórfico, a dinâmica 

de ambos os sistemas organizacionais e culturais também torna possível, se não provável, que 

as relações não isomórficas também ocorrerão (NELSON, 1989). Organizações estão sujeitas 

a pressões por isomorfismo, mas também para manter as fronteiras que as distinguem do 

ambiente e proporcionam uma identidade separada (ALDRICH, 1979; ARGYRIS, 1964; 

KATZ E KAHN, 1966). Sem essa manutenção das fronteiras, a organização vai se dissolver. 

Assim, ao mesmo tempo em que há uma pressão de organizações de ser como o ambiente, há 

também uma necessidade de as organizações de ser ao contrário do meio ambiente, em 

alguns aspectos. Isso não quer dizer que as organizações devem desenvolver culturas que vão 

contra o contexto da sociedade dominante. Existem mecanismos de manutenção de limite 

provável que estejam em conformidade com os valores nacionais dominantes (ALVESON, 

1995 ) .  
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Tabela 5 - Cluster: Média dos dados americanos 

 

 

DIMENSÕES Grupo 1 Gupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

A=Esforço 
15.2 (I) 13.0 15.3 (I) 11.2 (R) 

B=Tempo 
11.1 (R) 13.2 11.8 13.7 

C=Conclusão 
11.6 12.7 11.6 12.8 

D=Qualidade 
16.6 (I) 14.5 16.6 (I) 9.4 (R) 

E=Afeto 
13.9 (R) 9.1 (I) 10.4 14.1 (R) 

F=Empatia 
11.9 (R) 8.4 (I) 9.4 14.2 (R) 

G=Sociabilidade 
13.9 (R) 11.6 10.8 (I) 14.9 (R) 

H=Lealdade 
11.9  11.1 11.8 15.0 (R) 

I=Domínio 
12.0 14.6 (R) 9.9 (I) 14.4 (R) 

J=Status 
13.3 15.8 (R) 10.6 (I) 13.2 

K=Politica 
9.8 (I) 15.7 (R) 9.6 (I) 14.4 (R) 

L=Liderança 
14.7 13.7  15.8 (I) 9.8 (R) 

M=Abstração 

10.8 (R) 12.2 14.8 (I) 11.1 

N=Planejamento 

12.2 12.7 14.9 (I) 9.5 (R) 

O= Exposição 

12.4 12.6 12.9  10.8 (R) 

P= Flexibilidade 

8.6 (R) 9.0 (R) 13.5 (I) 11.5 (I) 

N 29 33 25 13 

Fonte: Nelson & Gopalan, 2008 
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Tabela 6 - Cluster: Média dos dados brasileiros 

 

 

DIMENSÕES Grupo 1 Gupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

A=Esforço 
11.9 13.7 (R) 10.6 (I) 13.5 (R) 

B=Tempo 
11.8 12.6 12.8 12.8 

C=Conclusão 
12.2 13.9 9.2 9.7 

D=Qualidade 
13.9 17.0 (R) 14.6 10.0 (I) 

E=Afeto 
9.7 (R) 10.3 14.9 (I) 11.8 

F=Empatia 
8.8 (R) 11.4 15.1 (I) 12.2 (I) 

G=Sociabilidade 
11.6 12.5 14.6 (I) 12.5 

H=Lealdade 
12.1 13.5 15.8 (I) 10.5 (R) 

I=Domínio 
13.3 (R) 10.5 (I) 11.5 15.3 (R) 

J=Status 
13.6 (I) 9.3 (R) 11.6 16.2 (I) 

K=Politica 
15.2 (I) 9.6 (R) 8.7 (R) 15.2 (I) 

L=Liderança 
13.7 12.4 14.0 (I) 8.6 (R) 

M=Abstração 

13.0 13.9 (R) 12.1 8.0 (R) 

N=Planejamento 

11.7 14.5 (R) 12.2 7.5 (I) 

O= Exposição 

14.2 (I) 12.4 13.5 10.6 (R) 

P= Flexibilidade 

13.0 12.4 11.3 (R) 13.2 

n 41 31 10 6 

Fonte: Nelson & Gopalan, 2008 

  



89 
 

10. CONCLUSÕES 

Os detalhes e nuances de agrupamentos subculturais para nove hospitais distribuídos em dois 

países são, obviamente, grandes e até mesmo um trabalho mais longo não faria jus a eles. No 

entanto, é possível fazer algumas observações teóricas e práticas e sugerir orientações para 

investigação futura com base em alguns dos temas mais óbvios e gerais que observamos neste 

estudo preliminar: 

1. Em ambos, EUA e Brasil, os hospitais com as culturas mais fortes (indicado por um 

grande grupo com percepções homogêneas contra um pequeno grupo com diferentes 

percepções da cultura) foram aqueles que focaram principalmente em trabalho, 

qualidade e relacionamentos e davam menos importância aos meios de controle. Outra 

possibilidade para uma cultura forte parecia ser a ênfase em liderança, abstração, 

planejamento e flexibilidade com ênfase mínima sobre as relações em geral. Esta 

opção, porém, parece variar mais pela cultura nacional do que a cultura orientada de 

relacionamento. 

 

2. Em contrapartida, as instituições que deram maior importância a relacionamentos e 

controle pareciam gerar grandes subculturas opostas, cada um com uma ênfase e 

percepções diferentes. Estas culturas mais conflitantes foram comuns nos dois países. 

 

 

3. Nos hospitais norte-americanos alta sociabilidade foi associada com pouco trabalho e 

altas percepções de status de domínio, política e exposição, enquanto que no Brasil ela 

foi muitas vezes associada a muito trabalho e lealdade e baixo controle. Isto sugere 

que a cultura dos EUA, com sua ênfase individualista pode desenvolver uma reação 

adversa a organizações que enfatizam os valores e atividades coletivas. Talvez uma 

alusão a que DAMATTA (1987) afirma, de que em toda cadeia de relacionamentos 

sociais em nível latino-americano e em especial no Brasil, vige a premissa na qual, 

uma vez de que as pessoas estejam posicionadas em uma teia de elos pessoais, elas 

passam a ser automaticamente tratadas como amigas e podem ser uma fonte potencial 

de recursos de poder como meios de manipulação social e política pelo favor. 
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4. No Brasil, a alta dominância, status e política poderiam ser alinhados com uma forte 

ênfase cognitiva, isto é, abstração, planejamento e flexibilidade, bem como uma forte 

liderança. Mais uma vez, na amostra dos EUA, este não foi o caso. Alta liderança, 

planejamento e flexibilidade não foram associados com status, política ou domínio. 

Nos hospitais dos Estados Unidos controle e pensamento parecem funcionar de forma 

contraditória com exceção à liderança. 

 

5. Embora a evolução histórica dos hospitais parece ter começado com uma ênfase nas 

relações e, em seguida, mudou-se para incluir as preocupações técnicas e, finalmente, 

administrativas, o eixo principal de tensão cultural em ambos, hospitais norte-

americanos e hospitais brasileiros, parecem ser as relações versus controle, 

particularmente estatuto e política, em vez de relações contra o pensamento ou as 

relações contra trabalho e planejamento). Em apenas um caso (hospital C nos EUA) 

encontramos conflito subcultural entre relações e racionalidade (pensamento e 

planejamento). A maior tensão era geralmente entre o trabalho e as relações de um 

lado, e controle sobre o outro. 
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11. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Embora a ênfase principal aqui tenha sido teórica e conceitual, existem algumas implicações 

práticas evidentes em nossos resultados. Uma lição clara a partir dos dados é que os meios 

clássicos de controle-dominância, status e política, vêm com um custo alto: a redução na 

ênfase em trabalho e qualidade. Esta tensão é aparente em, virtualmente, todos os hospitais 

estudados em ambos os países. As instituições que recompensam o trabalho de alta qualidade 

versus habilidade política ou diferenças baseadas em status estão muito à frente do jogo.  

Outra implicação é que é difícil ter uma cultura forte sem decidir o que não fazer. As 

instituições que tentaram ter flexibilidade, abstração e relações fortes tendem a acabar com 

uma mistura de forças em conflito e nenhuma cultura dominante clara. Ser capaz de escolher 

uma estratégia de alta racionalidade e de inovação pode ser possível, mas, provavelmente, 

será necessário pagar um elevado preço para esta abordagem. Algumas instituições, como a 

afamada Clínica Mayo, parecem manter ambas as ênfases simultaneamente, mas eles são uma 

minoria. (BERRY, L. L., & SELTMAN, K. D., 2014). 

A capacidade e disposição para misturar diferentes elementos culturais parece variar 

conforme o país. A julgar pela sociabilidade nossos dados de liderança ou política e 

planejamento não parecem misturar-se bem nos EUA; no Brasil, ao contrário, eles acontecem. 

Como os gigantes de saúde dos EUA continuam a fazer incursões no mercado brasileiro, eles 

podem precisar estar cientes de que algumas combinações culturais que são aceitas no Brasil, 

são problemáticas nos EUA e vice-versa. 

Os resultados alcançados pela presente pesquisa sugerem maneiras como as abordagens locais 

e globais podem ser proveitosamente combinadas. Por um lado, não houve diferenças 

significativas entre as percepções de cultura para os quatro hospitais estudados, sugerindo 

que, apesar das diferenças consideráveis no desenvolvimento institucional, uma cultura 

comum do tipo indústria estava presente. (NELSON 2012). 
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APÊNDICE  C – Perfil de Valores Agregados - PVA 

        
 

PERFIL DE VALORES AGREGADOS 
 

 

 

Este questionário registra suas impressões sobre os valores ou a "cultura" de sua organização. 

Não é um teste com respostas certas ou erradas. Nossa meta é ter uma visão honesta e sincera 

de como você vê a sua organização. Não é necessário gastar mais que alguns segundos em 

cada item, nem há um compromisso de que suas respostas sejam coerentes umas com as 

outras. As suas primeiras impressões são as mais precisas para este tipo de instrumento. 

PERFIL DE VALORES AGREGADOS 

Instruções: 

 

Para cada jogo de 4 frases, marque na primeira coluna a que melhor descreve sua 

organização com 4 pontos, em segundo lugar com 3 pontos, depois com 2 e a que descreve 

pior sua organização com 1 ponto. Na segunda coluna, repita o mesmo procedimento, 

respondendo como você acha que a sua organização deveria ser. 

 

Exemplo: Se você gosta muito de sorvete de chocolate, menos de flocos, menos ainda de 

nata, e detesta caju, você faria assim:  

 

    

 Gosto de flocos 3  

 Gosto de chocolate 4  

 Gosto de caju 1  

 Gosto de nata 2  

    

 
 

Todas as questões devem ser respondidas e não pode haver empates. Trabalhe rapidamente e 

seja sincero. Não é necessário gastar mais que alguns segundos em cada item. 

 

 Muito Obrigado. 

 

 

 
 

 

Prof. Me Augusto Amaral
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APÊNDICE  D - Termo de Consentimento 

 

Prezado(a) senhor(a). 

Agradecemos desde já sua disposição em participar.  Gostaríamos de convidá-lo(a) a 

colaborar na realização da pesquisa descrita neste formulário. Por favor, leia o texto que 

segue. Antes de tomar a decisão final sobre sua colaboração, não hesite em fazer à equipe de 

pesquisa todas as perguntas que julgar necessárias. Se o(a) senhor(a) aceitar participar da 

pesquisa, a equipe de pesquisa conservará consigo o original deste formulário assinado e lhe 

enviará uma cópia.  

Tema da pesquisa: Cultura Organizacional em Hospitais 

Composição da equipe de pesquisa: 

Augusto Carlos Patti do Amaral, ESTUDANTE do Programa de Doutorado em 

Administração da Universidade Nove de Julho – UNINOVE. Telefone (65) 

81110800. Correio eletrônico: augusto.amaral@kroton.com.br 

Reed Elliot Nelson, ORIENTADOR, professor do Programa de Mestrado e 

Doutorado em Administração da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, em São 

Paulo. Telefone (11) 3665- 9342. Correio eletrônico: renelson@siu.edu 

Descrição da pesquisa: CULTURA NACIONAL E CULTURA ORGANIZACIONAL EM 

HOSPITAIS: um estudo exploratório das subculturas dos hospitais no Brasil e nos EUA. 

Objetivo da pesquisa: O objetivo desta pesquisa é comparar subculturas de hospitais 

brasileiros e americanos. 

Consentimento a assinatura: 

Participação na entrevista (para assinar antes de responder os questionários) 

Após ter lido e entendido o texto precedente e ter tido a oportunidade de receber informações 

complementares sobre o estudo, eu aceito, de livre e espontânea vontade, responder dois 

questionários e contribuir com a coleta de dados para esta pesquisa: CULTURA NACIONAL 

E CULTURA ORGANIZACIONAL EM HOSPITAIS: um estudo exploratório das 

subculturas dos hospitais no Brasil e nos EUA. 

Eu sei que posso me recusar a responder a uma ou outra das questões, se eu assim decidir. 

Entendo também que eu posso pedir o cancelamento do meu aceite de participação o que 

proibirá o pesquisador de utilizar as informações obtidas até então. Tenho ciência de que 

todos os meus dados pessoais coletados jamais serão divulgados pelos pesquisadores. 

LOCAL: 
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DATA:  

PESQUISADOR: Augusto Carlos Patti do Amaral 

RESPONDENTE: 

 

Este texto tem por finalidade assegurar os direitos dos colaboradores na pesquisa quanto a 

questões éticas. Qualquer sugestão, reclamação ou solicitação pode ser diretamente 

encaminhada à equipe de pesquisa e/ou à coordenação do Programa de Mestrado e Doutorado 

em Administração da Universidade Nove de Julho – UNINOVE. Para contato com o 

programa: telefone (11) 3665-9342; correio eletrônico: augusto.amaral@kroton.com.br  

 

 


