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RESUMO 
É reconhecida a necessidade de práticas de avaliação do desempenho nas instituições ligadas 
aos hospitais universitários, de forma a monitorar o alcance satisfatório de sua missão social, 
ao fornecerem atendimento à população, ao desenvolverem práticas de ensino e pesquisa e ao 
possuírem o compromisso da formação de profissionais de área da saúde. A pesquisa tem por 
objetivo investigar se as práticas de avaliação de desempenho são utilizadas pelos hospitais 
universitários federais e, caso haja instituições que utilizam tais ferramentas, busca-se 
verificar quais práticas são utilizadas e explorar possíveis características que possam ter 
relação com sua adoção. O estudo utilizou-se da pesquisa descritiva, sendo ex post facto 
quanto aos efeitos nas variáveis estudadas, em relação aos procedimentos técnicos da pesquisa 
utiliza-se de pesquisa bibliográfica e survey. Os resultados apontam que quatro hospitais 
possuem práticas de avaliação de desempenho; três destes afirmaram utilizar duas práticas 
distintas de avaliação de desempenho na instituição e que dos 75% dos hospitais 
universitários que declararam possuir ao menos uma prática de avaliação de desempenho 
possui um plano estratégico com visão, missão, objetivos de longo prazo e planos 
operacionais de longo prazo. Dentre os hospitais que declararam não possuir práticas de 
avaliação de desempenho, 55,6% das instituições afirmam possuir planejamento estratégico 
na instituição composto por, pelo menos, missão, visão e objetivos de longo prazo. Porém, 
declararam que a entidade não possui planos de adotar qualquer método elencado na pesquisa. 
 
Palavras-chave: Avaliação de Desempenho; Controle Gerencial; Hospitais Universitários 
Federais.  
 
Área temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial 
 
1 INTRODUÇÃO  

Tema destacado e garantido pelo Artigo 196 da Carta Magna brasileira como direito de 
todos os cidadãos e dever do Poder Público (BRASIL, 1988), a saúde tem sido motivo de 
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preocupação da população brasileira nos últimos anos. Pesquisas realizadas pelo instituto de 
pesquisas IBOPE nos anos de 1989 e 2010 revelaram a evolução da preocupação com este 
setor ao longo de 23 anos de democracia no país, período em que vigora a atual Constituição. 
Enquanto em 1989 a principal preocupação dos brasileiros estava relacionada à inflação 
(citada por 57% dos respondentes) e a saúde figurava como a segunda maior preocupação 
(49% dos respondentes), no ano de 2010 a saúde foi apontada por 66% dos respondentes 
como a mais séria preocupação dos cidadãos da nação (IBOPE, 2012). 

O Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS), indicador utilizado 
pelo Ministério da Saúde para mensurar o desempenho do Sistema Único de Saúde nos 
municípios brasileiros com relação ao atendimento de seus usuários, enfatizando necessidades 
como o acesso e à efetividade da atenção básica, atenções ambulatoriais, hospitalares, 
urgências e emergências (PORTAL DA SAÚDE, 2012), evidenciou no ano de 2011 resultados 
insatisfatórios nos serviços de atenção à saúde, como já refletidos nas pesquisas de opinião. 
Neste período, a saúde pública brasileira foi avaliada com um índice 5,4 (escala de 0 a 10), 
sendo que menos de 2% da população do país vive nos municípios onde a atenção à saúde é 
considerada satisfatória, por terem obtido índice acima de 7,0 (NALON, 2012). 

Caleman, Moreira e Sanchez (1998) afirmam que as dificuldades enfrentadas para o 
alcance do desempenho desejado do Sistema Único de Saúde levam a discussões sobre a 
necessidade ampliação do financiamento do setor e melhorias na utilização dos recursos 
limitados, fazendo-se necessário a proposição de modelos de gestão aplicáveis ao serviço de 
assistência à saúde que possam proporcionar menor desperdício e melhoria da qualidade dos 
serviços ofertados. Sistemas de avaliação de desempenho, percebidos como um conjunto de 
métricas utilizado para quantificar a eficiência e a eficácia das ações da entidade (NEELY, 
GREGORY, PLATTS, 1995), e como ferramentas capazes de alinhar processos gerenciais 
com o alcance dos objetivos estratégicos escolhidos (ITTNER; LARCKER; RANDALL, 
2003), podem possuir um importante papel ao possibilitarem a ocorrência de mudanças 
necessárias na gestão de instituições voltadas à área de saúde pública. 

Ligados ao Ministério da Educação (MEC) e conveniados com o Sistema Único de 
Saúde, os hospitais universitários federais integram o serviço público de assistência à saúde. 
Os hospitais universitários são instituições especialmente singulares, por fornecerem 
atendimento à população até mesmo para situações de alta complexidade médica, além de 
desenvolverem práticas de ensino e pesquisa e possuírem o compromisso da formação de 
profissionais de área da saúde (MARINHO, 2001). A complexidade existente em 
organizações hospitalares, conjugada com a necessidade de prestação de serviços de alta 
qualidade, acaba fazendo com que a avaliação de desempenho seja particularmente 
desafiadora nestas organizações (SOUZA et al., 2009). 

Considerando a necessidade de práticas de avaliação do desempenho nas instituições 
ligadas ao serviço público de assistência à saúde, de forma a monitorar o alcance satisfatório 
de sua missão social, especialmente em hospitais de ensino onde devem ser conjugadas a 
resolutividade no atendimento aos pacientes e a qualidade na formação de profissionais da 
área da saúde, a presente pesquisa busca resposta à seguinte questão: quais práticas de 
avaliação de desempenho são utilizadas pelos hospitais universitários federais? Este trabalho 
objetiva investigar se as práticas de avaliação de desempenho são utilizadas pelos hospitais 
universitários federais e, caso haja instituições que utilizam tais ferramentas, busca-se 
verificar quais práticas são utilizadas e explorar possíveis características que possam ter 
relação com sua adoção. 

Silva Filho e Costa (2003) ressaltam que instituições envolvidas na área da saúde, 
como organizações hospitalares, diferem das demais por lidarem com o bem mais precioso 
das pessoas: a vida. Desta forma, mesmo com o forte conteúdo emocional permeando a 
tomada de decisões neste ambiente, é salutar a aplicação de boas práticas administrativas. 
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Uma instituição hospitalar apenas alcançará a eficiência, a eficácia e a efetividade utilizando 
recursos e instrumentos administrativos modernos e inovadores, por meio do emprego de 
instrumentos eficazes (RUTHES; CUNHA, 2007). 

A importância da realização de estudos em hospitais universitários ao tratar de 
instituições voltadas à assistência à saúde é sustentada por Bonacim e Araujo (2011), que 
afirmam que, em especial nestas organizações, há uma grande complexidade gerencial em 
manter uma alta qualidade de serviços prestados aos seus usuários com a escassez de recursos 
financeiros, já que, além da prestação da assistência médica, também agregam atividades de 
ensino e pesquisa, devendo ainda ser referência em tecnologia de ponta. Diante disto, é 
justificável a realização deste estudo, que visa detectar a situação atual de adoção de práticas 
de controle gerencial em hospitais universitários federais, técnicas estas que podem contribuir 
para a demandada evolução administrativa em órgãos que prestam assistência hospitalar à 
população.  

O presente trabalho está estruturado em seções para melhor organização dos elementos 
utilizados para sua construção, possuindo a seguinte estrutura: no presente tópico constam a 
problematização, objetivo da pesquisa, justificativas e estrutura do artigo. Em seguida está 
disponível o marco teórico-empírico de referência que será utilizado para aprofundamento nos 
assuntos relacionados ao tema da pesquisa. Na sequência, será demonstrado o desenho 
metodológico a ser adotado para este estudo, seguido da enunciação dos resultados 
encontrados e, por fim, as considerações finais.  

 
2 CONTROLE GERENCIAL E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

Controle gerencial pode ser definido como “[...] o processo em que os gestores 
asseguram que os recursos estão sendo obtidos e utilizados de forma eficiente e eficaz para o 
cumprimento dos objetivos organizacionais” (ANTHONY, 1965 apud OTLEY, 1994, p. 289). 
Otley (1994) complementa ao afirmar que o controle gerencial é uma atividade-chave para 
qualquer organização por fornecer foco a todas as atividades designadas, desta forma 
assegurando a manutenção da coerência operacional e a sobrevivência da organização em um 
cenário de incerteza.  

O controle gerencial é uma área importante para o desenvolvimento de práticas 
gerenciais capazes de suprir as necessidades de organizações contemporâneas (OTLEY, 
1994). Malmi e Brown (2008) afirmam que controles gerenciais envolvem dispositivos e 
sistemas que gestores utilizam para assegurar que as decisões e comportamento de seus 
subordinados estejam de acordo com os objetivos e com a estratégia definida pela 
organização. Merchant e Van der Steede (2007) entendem que controles gerenciais, que 
incluem procedimentos voltados à avaliação de desempenho, devem ser formulados de modo 
a promover atitudes e comportamentos positivos. 

Para Ferreira e Otley (2009, p. 264), sistemas de avaliação de desempenho são “[...] 
mecanismos, processos, sistemas e redes utilizadas por organizações para transmitir os 
objetivos e metas chave suscitadas para gerenciamento, avaliação do processo estratégico e 
gerenciamento contínuo [...]”. Um dos papéis mais importantes do sistema de avaliação de 
desempenho de uma empresa é o de monitorar as trocas que são realizadas entre a empresa e 
cada grupo de stakeholders. Isto permite que a empresa determine se estão sendo satisfeitas as 
expectativas de ambos os lados e identifique problemas e oportunidades de melhoria 
(ATKINSON et al., 2011).  

Franco-Santos, Lucianetti e Bourne (2012) acrescentam que o uso de sistemas de 
avaliação de desempenho é frequentemente recomendado por ser capaz de facilitar a 
implantação de estratégias e fornecer melhorias para o desempenho da entidade. Com base em 
Garengo, Biazzo e Bititci (2005), Bortoluzzi et al. (2010) elencam os principais elementos 
presentes em sistemas de avaliação de desempenho (AD), o que pode ser observado por meio 
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do Quadro 1. 
Como implícito nas informações presentes no Quadro 1, Bortoluzzi et al. (2010) 

acrescentam que a construção de um sistema de avaliação de desempenho deve considerar as 
particularidades da organização em que será aplicado, já que cada entidade possui sua cultura, 
missão, visão e estratégia. De modo a habilitar a implantação de sistemas de avaliação de 
desempenho nas entidades, a literatura apresenta diversas plataformas e modelos para tal 
finalidade. O Quadro 2 apresenta diversos modelos existentes. 

 
Elementos de AD Descrição  

Alinhamento Estratégico  
Estratégia é a dimensão fundamental do modelo. O sistema de Avaliação de 
Desempenho deve assegurar que as medidas adotadas são coerentes com a 
estratégia.  

Desenvolvimento da Estratégia  
Avaliação de Desempenho ajuda a desenvolver os objetivos e estratégias 
pré-definidas.  

Foco nos Stakeholders  
Os sistemas de Avaliação de Desempenho devem atender aos diversos gru-
pos de interesses.  

Medidas financeiras e não finan-
ceiras  

Os sistemas de Avaliação de Desempenho devem fazer uso de medidas 
financeiras e não financeiras  

Adaptabilidade dinâmica  
Os sistemas de Avaliação de Desempenho devem reagir rapidamente às 
mudanças nos contextos internos e externos.  

Orientado por processo  
A organização não é vista como uma estrutura hierárquica, mas como um 
conjunto coordenado de processos.  

Profundidade/detalhamento  
As medidas de desempenho são desenvolvidas em profundidade e abrangem 
com detalhes todas as áreas organizacionais.  

Abrangência  Toda a organização é objeto de avaliação.  
Relacionamento de causa e efeito  Verificar se existe relação entre os objetivos estratégicos e os operacionais.  

Clareza e simplicidade  
Ao fixar objetivos e medidas de desempenho, a metodologia deve ser sim-
ples e clara para comunicar a todos os envolvidos.  

Quadro 1 – Principais elementos dos sistemas de avaliação de desempenho 
Fonte: Bortoluzzi et al. (2010) 

 
Taticchi, Tonelli e Cagnazzo (2010, p. 9) afirmam que “o principal objetivo de tais 

modelos e plataformas é apoiar a gestão ao ajudá-la a mensurar o desempenho do negócio, 
analisar e aprimorar sua eficiência operacional por meio de um melhor processo de tomada de 
decisão”. Os mesmos autores citam que boa parte dos modelos existentes foi testada 
empiricamente; já outros modelos apresentam apenas desenvolvimento teórico. 

 
2.1 Avaliação de Desempenho na Área da Assistência à Saúde  

Na área da saúde, o novo desafio das entidades inseridas neste setor é responder às 
exigências de seus usuários por maior qualidade nos serviços prestados, promovendo 
concomitantemente a utilização racional dos recursos disponíveis, considerando que o avanço 
tecnológico e a especialização constante dos profissionais vêm ocorrendo de forma 
desproporcional à disponibilidade de recursos financeiros (BONACIM; ARAUJO, 2011). 
Características como as citadas também impõem desafios para a implantação de sistemas de 
contabilidade e controle nestas organizações (ABERNETHY et al., 2007). 

Campos e Costa (2011) afirmam que as entidades envolvidas nos serviços de 
assistência à saúde possuem quantidade substancial de especialidades operacionais e 
gerenciais, lidam com atividades complexas e necessitam de uma rede de interatividade em 
vários níveis, o que justifica tal necessidade de implantação de sistemas de avaliação de 
desempenho. Os mesmos autores argumentam que gestores de organizações que prestam 
serviços de assistência à saúde têm buscado práticas de avaliação de desempenho por outras 
questões inerentes às atividades desenvolvidas por estas entidades que reforçam tal 
necessidade, como questões sanitárias, políticas e os altos custos envolvidos nas operações.  
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A avaliação de desempenho da assistência à saúde pode ocorrer em diversos níveis: 
por unidade, organização ou mesmo em uma rede assistencial (SCHOUT; NOVAES, 2007). 
Ao tratar sobre redes assistenciais sustentadas pelo Estado, a avaliação de desempenho ocorre 
na maioria dos países-membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), com destaque para o Reino Unido (PROPPER; WILSON, 2003), bem 
como em outros países não-membros da OCDE, como a Tanzânia (SMITH et al., 2008) e o 
Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 
Introdução  Nome do modelo / plataforma  Referências 

Tableau de Bord Epstein e Manzoni (1997) Antes de 
1980 ROI, ROE, ROCE e derivados Simons (2000) 

1980 Economic Value Added Model (EVA) Stewart (2007) 

Activity Based Costing (ABC) – Activity Based Management 
(ABM) 

Cooper e Kaplan (1988)  

1988 
Strategic Measurement Analysis and Reporting Technique 
(SMART) 

Cross e Lynch (1988) 

1989 Supportive Performance Measures (SPA) Keegan et al. (1989) 

Customer Value Analysis (CVA) Customer Value Inc. (2007) 
1990 

Performance Measurement Questionnaire (PMQ)  Dixon et al. (1990) 

1991 Results  and  Determinants Framework  (RDF) Fitzgerald et al. (1991) 

1992 Balanced Scorecard (BSC)  Kaplan and Norton (1992) 

1994 Service-Profit Chain (SPC)  Heskett et al. (1994) 

1995 Return on Quality Approach (ROQ)  Rust et al. (1995) 

Cambridge Performance Measurement Framework  (CPMF) Neely et al. (1996) 
1996 

Consistent Performance Measurement System (CPMS)  Flapper et al. (1996) 

1997 Integrated Performance Measurement System (IPMS) Bititci et al. (1997) 

Comparative Business Scorecard (CBS)  Kanji (1998) 
1998 

Integrated Performance Measurement Framework  (IPMF) Medori e Steeple (2000) 

1999 Business Excellence Model (BEM) EFQM (2007) 

2000 Dynamic  Performance Measurement System (DPMS)  Bititci et al. (2000) 

Action-Profit Linkage  Model (APL) Epstein e Westbrook (2001) 

Manufacturing System Design  Decomposition (MSDD) Cochran et al. (2001) 2001 

Performance Prism (PP)  Neely et al. (2001) 

2002 Public Sector Scorecard (PSS) Moullin et al. (2007) 

2003 Public Value Scorecard (PVS) Moore (2003) 

Performance Planning  Value Chain (PPVC)  Neely e Jarrar (2004) 
2004 Capability  Economic  Value of Intangible and Tangible  As-

sets Model (CEVITAe) 
Ratnatunga et al. (2004) 

2006 
Performance, Development, Growth Benchmarking System 
(PDGBS) 

St-Pierre e Delisle (2006) 

2007 Unused Capacity Decomposition Framework  (UCDF) Balachandran et al. (2007) 

Quadro 2 - Modelos e plataformas para avaliação de desempenho 
Fonte: Adaptado de Epstein e Manzoni (1997), Moore (2003), Moullin et al. (2007) e Taticchi, Tonelli e 

Cagnazzo (2010) 
 
Tratando sobre a avaliação de desempenho em organizações voltadas à assistência à 

saúde, Schout e Novaes (2007) destacam que a adoção de sistemas de avaliação de 
desempenho nestas entidades resulta, especialmente, da necessidade de indicadores que 
determinem a eficiência e a efetividade da atenção, da necessidade de maior segurança aos 
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pacientes, do crescente desenvolvimento tecnológico e do potencial de intervenção nos 
processos biológicos. Os mesmos autores argumentam que, para melhor utilização dos 
indicadores adotados por determinada entidade assistencial, é salutar possuir capacidade de 
subsidiar a tomada de decisão nas principais dimensões da atividade exercida, além da 
capacidade de comparabilidade entre outras entidades a nível local, regional, nacional ou 
internacional. 

Os fatores a serem considerados para a implantação de um sistema de avaliação de 
desempenho são mais numerosos em hospitais universitários, já que estes possuem papel 
importante na assistência de alta complexidade, contemplam atividades de ensino e pesquisa e 
utilizam uma grande quantidade de recursos, tanto financeiros quanto físicos e de recursos 
humanos (LOBO et al., 2010). Nestas instituições, Machado e Kuchenbecker (2007) sugerem 
que a sustentabilidade organizacional é o fator mais importante a ser considerado, 
configurando-se em conceito-chave no exercício de sua missão e compromisso social, sendo 
que dentre seus desdobramentos há a necessidade de desenvolvimento de sistemas de 
indicadores de avaliação e gestão. 

Apesar da existência de propostas de avaliação de desempenho em entidades 
hospitalares com base em indicadores financeiros, como a de Souza et al. (2009), observa-se 
na literatura acadêmica diversas proposições e aplicações de sistemas que contemplam tanto 
indicadores financeiros quanto indicadores não financeiros, especialmente baseados no 
Balanced Scorecard (PINK et al., 2001; VOELKER; RAKICH; FRENCH, 2001; FUNCK, 
2007). 

 
2.2 Avaliação de Desempenho em Organizações Públicas 

Uma característica importante da área de assistência à saúde é a presença de 
organizações com diversos tipos de propriedade: com fins lucrativos, sem fins lucrativos e 
entidades públicas, que possuem diferentes focos e objetivos (ELDENBURG; KRISHNAN, 
2007). No âmbito do setor público, Ghelman (2006) afirma que a gestão pública possui papel 
fundamental para o aumento da eficácia dos serviços oferecidos à população, visando voltar o 
seu enfoque à prestação dos serviços ao cidadão e não apenas aos seus processos burocráticos 
internos.  

É neste sentido que é possível observar em diversos países movimentos visando a 
modernização dos serviços públicos. Estes movimentos são conhecidos como New Public 
Management (NPM), que envolvem em seu modelo de administração pública gerencial: (i) 
reorientação dos mecanismos de controle; (ii) foco na racionalização de recursos; (iii) 
focalização da ação do Estado no cidadão; (iv) flexibilidade administrativa; (v) controle 
social; e (vi) valorização do servidor (GHELMAN, 2006). Iniciado no Reino Unido em 1979 
e com início no Brasil em 1995 (GHELMAN, 2006), o NPM possui o desafio de transformar 
estruturas burocráticas e hierarquizadas em organizações flexíveis, por meio da adoção de 
padrões de gestão com vistas à eficiência e à qualidade dos serviços prestados (SOUSA; 
SOARES; LEAL, 2005). 

Para Bonacim (2006), exigências sociais por maior eficiência, transparência e eficácia 
na aplicação dos recursos públicos têm fomentado mudanças na gestão pública brasileira. 
Dentre as principais iniciativas, Souza et al. (2008) enfatizam a Emenda Constitucional nº 
19/1998, que trata sobre princípios e normas de gestão pública para controle financeiro de 
modo a direcionar os gestores públicos à busca da eficiência e eficácia, tomando por base 
premissas presentes na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e 
que impuseram aos gestores a necessidade de avaliação do desempenho das instituições 
públicas. 

Neste cenário, Bonacim e Araujo (2011) consideram que a execução financeira das 
organizações públicas nacionais possui o orçamento como marco definidor do comportamento 
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financeiro, tendo a ferramenta papel importante na avaliação de eficiência das ações. Porém, o 
mesmo não ocorre quando é necessário aferir a efetividade das ações, já que não consegue 
fornecer indicadores visando o desenvolvimento econômico-social, pois estes são subjetivos. 
Desta forma, faz-se necessário o emprego de sistemas complementares de avaliação de 
desempenho nestas instituições, que envolvem indicadores financeiros e não financeiros. 

A característica mais latente que diferencia a aplicação de sistemas de avaliação de 
desempenho em entidades públicas do que ocorre nas entidades privadas está relacionada ao 
enfoque da própria entidade: enquanto organizações privadas buscam a maximização do 
retorno financeiro aos acionistas como finalidade principal, as organizações públicas possuem 
como sua principal preocupação o alcance de sua missão social. Tal mudança de 
posicionamento não significa que o acompanhamento de indicadores financeiros em entidades 
públicas seja dispensável, porém ao invés de serem encarados como a finalidade das 
atividades, devem ser considerados como um meio para o alcance de sua missão social 
(MOORE, 2003; NIVEN, 2003; KAPLAN, 2009). 

Como consequência da ausência de orientação das atividades de uma entidade pública 
para uma única finalidade, como ocorre nas entidades privadas, diversas particularidades 
podem acarretar em complexidade no desenvolvimento de indicadores de desempenho nestas 
instituições, como a existência de diversos interessados nos serviços oferecidos com 
interesses muitas vezes conflitantes, como grupos políticos, associações de classe e a 
população (RANTANEN et al., 2007; FRYER; ANTONY; OGDEN, 2009). 

Por outro lado, sistemas de avaliação de desempenho aplicados em órgãos públicos 
podem oferecer vantagens para os diversos stakeholders, como o aumento de evidências sobre 
as políticas públicas adotadas e suas consequências em termos de eficiência, eficácia e 
efetividade, o fomento de inovações e solução de problemas, racionalização de custos, 
aumento da transparência e adoção de sistemas de remuneração por desempenho (BOVAIRD, 
2005; MCADAM; HAZLEET; CASEY, 2005; FRYER; ANTONY; OGDEN, 2009). 

Diversas experiências relatadas na literatura acadêmica mencionam a adoção de 
práticas de avaliação de desempenho em entidades públicas, muitas inspiradas em 
experiências visualizadas em entidades privadas, mais notoriamente com o Balanced 
Scorecard (WILSON; HAGARTY; GAUTHIER, 2004; GHELMAN, 2006). Porém, é 
necessário ressaltar que importações de práticas de controle gerencial aplicados em entidades 
privadas para o setor público necessitam considerar as diferenças contextuais e operacionais 
entre as distintas formas organizacionais (MOORE, 2003; KAPLAN, 2009; ZIMMERMAN, 
2011). A observação destas características levou à elaboração de obras voltadas à adaptação 
do Balanced Scorecard para entidades públicas (NIVEN, 2003; GOMES et al., 2007), ou 
então na elaboração de modelos de avaliação de desempenho específicos para entidades 
públicas ou entidades sem fins lucrativos, como o Public Sector Scorecard (PSS) (MOULLIN 
et al., 2007) e o Public Value Scorecard (PVS) (MOORE, 2003). 

 
3 DESIGN METODOLÓGICO 

O presente estudo percorreu os caminhos da pesquisa descritiva com o objetivo de 
apresentar as práticas de avaliação de desempenho utilizadas pelos hospitais universitários 
federais. A pesquisa é ex post facto quanto aos efeitos nas variáveis estudadas, e transversal 
quanto à dimensão do tempo. Em relação aos procedimentos técnicos da pesquisa utiliza-se de 
pesquisa bibliográfica e survey, com uma abordagem quantitativa (COOPER; SCHINDLER, 
2003; GIL, 2002, 2009). 

A pesquisa procurou investigar toda a população de Hospitais Universitários Federais 
(HUF) ativos, tomando como base informações disponibilizadas pelo Ministério da Educação 
(MEC, 2012). Dos 46 hospitais universitários presente no site do Ministério da Educação, 
apenas o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, recém-inaugurado e em 
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fase de contratação de profissionais, não foi considerado, perfazendo um total de 45 Hospitais 
Universitários a serem acessados, listados por meio da Tabela 1.  

É possível observar, por meio da Tabela 1, que os Hospitais Universitários Federais 
ativos estão vinculados a 31 universidades federais, e se dividem nas cinco regiões brasileiras 
da seguinte forma: na Região Sudeste com 16 hospitais (35,56%), na Região Nordeste com 14 
hospitais (31,11%), na Região Sul com 7 hospitais (15,56%), na Região Centro-Oeste com 5 
hospitais (11,11%) e na Região Norte com 3 hospitais (6,67%). 

 
Região Estado Quantidade de HUFs 

Amazonas 1 
Norte 

Pará 2 
Goiás 1 

Mato Grosso 1 
Mato Grosso do Sul 2 

Centro-Oeste 

Distrito Federal 1 
Alagoas 1 
Bahia 2 
Ceará 2 

Maranhão 1 
Paraíba 2 

Pernambuco 1 
Rio Grande do Norte 4 

Nordeste 

Sergipe 1 
Paraná 2 

Rio Grande do Sul 4 Sul 
Santa Catarina 1 
Espírito Santo 1 
Minas Gerais 4 
Rio de Janeiro 10 

Sudeste 

São Paulo 1 
Tabela 1 – Hospitais Universitários Federais 

Fonte: Adaptado de MEC (2012) 
 

Como instrumento para coleta de dados, foi utilizado o recurso do questionário auto-
administrado que, após a realização de ajustes derivados das sugestões recebidas por meio dos 
pré-testes junto a um acadêmico da área de Contabilidade e um profissional da área contábil 
atuante em um hospital universitário federal (colaborador não respondente da pesquisa), foi 
incluído na plataforma Google Docs® e submetido para gestores das instituições listadas via 
e-mail. 

A definição dos indivíduos respondentes por cada hospital foi realizada após 
abordagem via telefone, que foi precedida pela elaboração e observância de um protocolo 
para ligações telefônicas elaborado especialmente para a investigação, visando garantir 
coerência e equilíbrio na abordagem de cada instituição. Buscou-se nestes contatos 
telefônicos abordar o colaborador que possuísse maiores condições de responder o 
questionário a contento, sendo este indivíduo preferencialmente o contador responsável pela 
instituição (caso o hospital tivesse contador responsável próprio), ou então o contador 
gerencial, o responsável pelo setor de contabilidade ou de finanças. Após a localização do 
potencial respondente, foi realizada a apresentação da pesquisa, ressaltando a importância da 
colaboração para a academia e para estas instituições, e finalmente o envio do link para o 
questionário por correio eletrônico. 

Em paralelo, realizou-se o agrupamento dos hospitais que compuseram a população 
desta pesquisa considerando seu porte (pequeno, médio ou grande porte), visando explorar esta 
característica de modo a averiguar possíveis relações entre o porte e a adoção de modelos de 
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avaliação de desempenho. A classificação dos hospitais por porte é realizada de acordo com o 
número de leitos, sendo que são considerados hospitais de pequeno porte aqueles com um 
número inferior a 49 leitos, como médio porte os hospitais com um número de leitos entre 50 
e 149, e hospitais de grande porte aqueles com mais de 150 leitos (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2007). Observa-se por meio da Tabela 2 a quantidade de hospitais enquadrados em 
cada subdivisão por porte, tomando como base a quantidade de leitos no mês de 
novembro/2012, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES, 
2012). 

 
Porte Número de Leitos Quantidade de Hospitais 

Pequeno 0 a 49 6 
Médio 50 a 149 13 
Grande Acima de 149 26 

Tabela 2 – Hospitais Universitários Federais por Porte 
Fonte: Adaptado de CNES (2012) 

 
Nota-se que a maioria dos hospitais universitários federais de pequeno porte 

localizam-se na Região Sudeste (4 hospitais), todos estes ligados à Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Quanto aos hospitais de médio porte, a maioria localiza-se na Região 
Nordeste (6 hospitais), sendo três destes ligados à Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Já sobre os hospitais de grande porte, a maioria está localizada na Região 
Sudeste (9 hospitais), sendo quatro hospitais no estado do Rio de Janeiro, três em Minas 
Gerais, um em São Paulo e um no Espírito Santo. 

Ainda, é possível notar que em todas as regiões geográficas do país há maior quantidade 
de hospitais de grande porte, excetuando a Região Norte, que possui um hospital para cada nível 
de porte. Os três maiores hospitais universitários federais do Brasil, de acordo com o número de 
leitos, são o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (773 leitos), o Hospital São Paulo (662 leitos) e 
o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (488 leitos). 

 
4 ANÁLISE DE DADOS 

Nesta seção, serão apresentadas as informações coletadas por meio dos questionários 
aplicados aos hospitais universitários federais para a consecução dos objetivos da pesquisa em 
tela, tratadas com o apoio dos softwares Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)® e 
Microsoft Excel®. Deste modo, serão apresentadas as características da amostra da pesquisa, 
com relação aos hospitais respondentes e os colaboradores que prestaram informações para 
esta investigação, além dos dados que foram obtidos de modo específico para obtenção de 
respostas à questão de pesquisa proposta e os objetivos delimitados. 

 
4.1 Caracterização da Amostra Analisada e Perfil dos Respondentes 

A coleta de dados junto aos hospitais universitários federais, realizada por meio de 
sucessivas tentativas via telefone e e-mail, ocorreu durante os meses de dezembro/2012 e 
janeiro/2013. Obteve-se, como resultado, 13 questionários respondidos, que apesar de sua 
representatividade da população (28,3%), é considerada uma amostra não aleatória e que não 
pode ser capaz de representar o universo de interesse delimitado. O hospitais respondentes, 
representados no Quadro 3, estão localizados nas cinco regiões geográficas brasileiras. 

Observa-se que a amostra, apesar de ser composta em sua maioria por instituições 
localizadas na Região Sul (4 hospitais), a região geográfica com maior proporção de 
respondentes foi a Região Centro-Oeste (60% da população), enquanto a Região Sudeste foi a 
região que apresentou a menor proporção de respondentes (12,5% da população). 

Com relação ao porte dos hospitais respondentes, notou-se que 2 destes são 
instituições de pequeno porte (33,3% da população), 4 instituições possuem médio porte 
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(30,8% da população) e 7 instituições são consideradas como grande porte (26,9% da 
população). Adicionalmente, verificou-se que 7 instituições respondentes realizaram adesão à 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), empresa pública criada em 15 de 
dezembro de 2011, orientada para a garantia das condições necessárias aos hospitais 
universitários federais para a realização de atendimento a saúde em excelência, com a garantia 
da geração de profissionais de qualidade pelas universidades vinculadas (EBSERH, 2013). 

 
Região Universidade Hospital 
Norte Universidade Federal do Pará Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza  

Universidade Federal do Goiás Hospital de Clínicas 
Universidade Federal de Mato Grosso Hospital Universitário Júlio Müller 

Centro-
Oeste 

Universidade de Brasília Hospital Universitário 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte Hospital Universitário Ana Bezerra 

Universidade Federal da Bahia Hospital Universitário Professor Edgard Santos Nordeste 
Universidade Federal de Sergipe Hospital Universitário 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani 

de São Tiago 
Universidade Federal de Santa Maria Hospital Universitário 

Hospital de Clínicas 
Sul 

Universidade Federal do Paraná 
Maternidade Victor Ferreira do Amaral 

Universidade Federal do Espírito Santo Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes 
Sudeste 

Universidade Federal de Juiz de Fora Hospital Universitário 
Quadro 3 – Amostra da investigação 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Quanto aos servidores respondentes, 61,5% exercem cargos de nível superior na 
instituição (contador, administrador ou economista), enquanto 23,1% exercem cargo de nível 
médio (assistente administrativo) e 15,4% exercem cargo de nível técnico (técnico em 
contabilidade). Com relação ao tempo de atuação no hospital universitário, 77% exercem 
funções na organização em um período de 5 a 20 anos,  

Sobre o exercício de cargo de confiança (cargo de direção ou função gratificada), 
61,5% dos respondentes declaram exercê-lo no momento, sendo que 50% destes atua no cargo 
de confiança em um período entre 5 e 10 anos. Com relação ao nível de escolaridade, 61,5% 
dos colaboradores informaram possuir a especialização como a titulação mais alta, enquanto 
23,1% destes possuem a graduação como mais alta titulação e 15,4% informaram possuir 
título de mestre. 

 
4.2 Práticas de Avaliação de Desempenho na Amostra Analisada 

Com relação às instituições que declararam possuir práticas de avaliação de 
desempenho, são quatro os hospitais universitários que informaram adotar este artefato de 
controle gerencial, enquanto nove não o adotam. É possível observar sua participação na 
amostra por meio do Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Hospitais universitários com práticas de avaliação de desempenho 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
É importante ressaltar que os quatro hospitais universitários federais que declararam 

possuir práticas de avaliação de desempenho (31% do total de respondentes) são instituições 
de saúde de grande porte, ou seja, acima de 149 leitos. Tal resultado pode conduzir ao 
entendimento de que há uma necessidade maior de utilização destas práticas de controle 
gerencial em entidades hospitalares com maior porte e, presumidamente, maior complexidade 
administrativa. 

Outra importante constatação é a de que 75% dos hospitais universitários que 
declararam possuir ao menos uma prática de avaliação de desempenho possui um plano 
estratégico com visão, missão, objetivos de longo prazo e planos operacionais de longo prazo. 
Neste cenário, a definição de uma estratégia pela entidade pode ser considerada como um 
fator propulsor para a adoção de práticas de avaliação de desempenho, como já é citado pela 
literatura (MALMI; BROWN, 2008; BORTOLUZZI et al., 2010; FRANCO-SANTOS; 
LUCIANETTI; BOURNE, 2012). 

Com relação aos quatro hospitais que apontaram possuir práticas de avaliação de 
desempenho, três destes afirmaram utilizar duas práticas distintas de avaliação de desempenho na 
instituição. Com isto, demonstra-se por meio da Tabela 3 as práticas utilizadas pelas organizações, 
de acordo com as informações fornecidas por seus colaboradores. 

 
Modelo de Avaliação de Desempenho Frequência 

Performance Measurement Questionnaire (PMQ) 2 
Cambridge Performance Measurement Framework  (CPMF) 1 

Balanced Scorecard (BSC) 1 
Activity Based Management (ABM) 1 

Outros 2 
Tabela 3 – Práticas de avaliação de desempenho utilizadas por hospitais universitários federais 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Tratando das práticas de avaliação de desempenho que são utilizadas de modo 

concomitante, uma instituição declarou utilizar o Performance Measurement Questionnaire 
(PMQ) em conjunto com o Activity Based Management (ABM); a segunda instituição 
declarou utilizar o Cambridge Performance Measurement Framework (CPMF) em conjunto 
com uma prática de pesquisa de satisfação; e a terceira instituição declarou utilizar o 
Balanced Scorecard (BSC) em conjunto com uma sistemática de avaliação de indicadores 
existentes nos contratos firmados junto às unidades gerenciais. Com isto, a única instituição 
que utiliza apenas uma prática de avaliação de desempenho declarou lançar mão de uma 
prática baseada no modelo Performance Measurement Questionnaire (PMQ). 
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Explorando aspectos relacionados aos hospitais universitários federais que declararam 
não possuir práticas de avaliação de desempenho, é possível detectar que estas organizações 
respondem por parte dos hospitais de grande porte que compõem a amostra, e pela totalidade 
dos hospitais universitários de pequeno e médio porte pertencentes a este conjunto. Deste 
modo, é possível demonstrar por meio da Tabela 4 a distribuição destas frequências. 

 
Porte Número de Leitos Hospitais - Amostra Utilizam AD Não utilizam AD 

Pequeno 0 a 49 2 0 2 
Médio 50 a 149 4 0 4 
Grande Acima de 149 7 4 3 

Total 13 4 9 
Tabela 4 – Hospitais universitários com práticas de avaliação de desempenho, por porte 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Dentre os hospitais que declararam não possuir práticas de avaliação de desempenho, 
55,6% das instituições afirma possuir planejamento estratégico na instituição composto por, 
pelo menos, missão, visão e objetivos de longo prazo. Porém, ao serem questionados se 
possuem planos de adotar algum sistema de avaliação de desempenho no futuro, os 
respondentes declararam que a entidade não possui planos de adotar qualquer método 
elencado ou não no questionário enviado (conforme a listagem presente no Quadro 2). 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente investigação teve por objetivo obter um diagnóstico sobre a utilização de 
práticas de avaliação de desempenho em hospitais universitários federais, sendo que, na 
ocorrência de utilização de tais práticas, visou-se revelar quais sistemas estão sendo adotados 
por estas instituições e explorar características que possam ajudar a explicar a adoção ou não 
de tais artefatos. A avaliação de desempenho, artefato de controle gerencial, é uma prática em 
crescente disseminação em entidades com finalidades lucrativas desde o início da década de 
1990, por ser considerada capaz de melhorar o desempenho organizacional e auxiliar a 
entidade na implantação de estratégias, além de contribuir para o incentivo de 
comportamentos funcionais dos colaboradores, para a inovação voltada à estratégia e para o 
aprendizado organizacional. 

Com o reconhecimento da potencial contribuição das práticas gerenciais adotadas em 
entidades privadas para a melhoria do desempenho das entidades públicas, destaca no 
movimento New Public Management, as entidades públicas também voltaram sua atenção 
para as contribuições proporcionadas com a adoção de práticas de avaliação de desempenho, 
cuja utilização deve ser precedida das adaptações necessárias a uma nova cultura e um novo 
enfoque, sendo este foco o alcance da missão social da instituição pública ao invés da 
maximização da riqueza dos acionistas. 

Dentre as entidades pertencentes ao Estado, incluem-se os hospitais universitários 
federais, instituições especialmente complexas por envolverem diversas especialidades em 
uma única organização, tendo como focos principais o atendimento com qualidade aos 
pacientes, a manutenção de um legado de referência na utilização de tecnologia de ponta nos 
procedimentos médicos e o compromisso de fornecer profissionais capacitados à sociedade no 
âmbito da assistência à saúde. Esta complexidade operacional, aliada à necessidade de manter 
uma sustentabilidade financeira frente ao aumento contínuo dos custos por conta de novas 
tecnologias e a escassez de recursos financeiros disponibilizados pelo Estado, são fatores 
capazes de justificar a adoção de sistemas de avaliação de desempenho por estas instituições. 

Os resultados da pesquisa revelam que a adoção de práticas de avaliação de 
desempenho em hospitais universitários federais, entidades controladas pelo Ministério da 
Educação, vinculadas a universidades federais, e financiadas em maior parcela pelo Sistema 
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Único de Saúde para o atendimento de situações de média e alta complexidade médica, ainda 
não é uma prática plenamente disseminada. Das 13 entidades que compuseram a amostra 
desta pesquisa, 4 entidades revelaram possuir alguma prática de avaliação de desempenho, 
resultado que deve se manter a curto prazo, já que as entidades que não possuem sistema de 
avaliação de desempenho não possuem planos concretos de adoção no futuro.  

Notou-se que a prática mais utilizada nesta amostra é o Performance Measurement 
Questionnaire (PMQ), tendo sido apontadas seis modalidades distintas de avaliação de 
desempenho (incluindo o BSC), já que três entidades declararam utilizar duas práticas de 
forma concomitante. Considerando que tais informações foram coletadas por meio de 
questionário auto-administrado, sugere-se a realização de estudos de caso promovendo a 
validação dos modelos informados, ou seja, verificar se as práticas adotadas pelas instituições 
de acordo com as respostas fornecidas correspondem com as premissas básicas presentes no 
modelo de avaliação de desempenho citado. 

Sobre as características observadas que podem explicar a adoção de práticas de 
avaliação de desempenho por estas entidades, destaca-se primeiramente a questão do porte 
das organizações. Todas as quatro entidades que afirmaram possuir práticas de avaliação de 
desempenho são consideradas organizações hospitalares de grande porte, o que sugere que 
hospitais universitários com maior número de leitos, portanto mais complexas 
administrativamente, demonstram maior necessidade de adotar uma prática de controle 
gerencial como a avaliação de desempenho para auxiliar no acompanhamento dos resultados 
obtidos pela entidade quanto ao atendimento de sua missão social. 

A segunda característica observada dentre as entidades que adotam práticas de 
avaliação de desempenho é sobre a existência do planejamento estratégico. Como já citado, 
uma das principais funções de um sistema de avaliação de desempenho é auxiliar os gestores 
a acompanharem e conduzirem à entidade ao alcance da estratégia adotada. É possível notar 
tal influência nos resultados obtidos pelo fato de que 75% dos respondentes possuem diversos 
elementos relativos ao plano estratégico em sua gestão, nomeadamente o estabelecimento de 
missão, visão, objetivos de longo prazo e planos operacionais de longo prazo. 

Ainda ao tratar sobre planejamento estratégico, foi possível observar que 55,6% dos 
hospitais universitários federais que não adotam nenhuma prática de avaliação de desempenho 
possuem um plano estratégico contendo, ao menos, missão, visão e objetivos de longo prazo. 
Com isto, nestas instituições há a oportunidade de se analisar a viabilidade da utilização de um 
sistema de avaliação de desempenho capaz de apoiar a entidade na aplicação de sua estratégia, 
considerando as contribuições elencadas na literatura acadêmica por conta de sua adoção. 

Conforme já mencionado, a principal limitação desta investigação é a composição de 
uma amostra não aleatória e que não é capaz de generalizar os resultados para toda a 
população, limitando-se à realidade observada. Sugere-se, então, a continuidade de coleta de 
dados junto a outros hospitais universitários federais de modo a compor uma amostra capaz 
de fornecer generalização por meio de métodos estatísticos. 

Assim sendo, este diagnóstico possui intrinsecamente a intenção de chamar a atenção 
de gestores e demais atores da área da saúde pública, mais especificamente aqueles 
envolvidos com hospitais universitários federais, para as possibilidades oferecidas por 
sistemas de avaliação para a melhoria da gestão destas instituições, como artefatos de controle 
gerencial capazes de promover melhorias administrativas demandadas pela população e pelos 
demais interessados pelas atividades exercidas por estas organizações, tendo em vista um 
cenário interno complexo e a contínua necessidade de racionalização dos custos hospitalares, 
com vistas a conduzir estas instituições para o alcance de sua missão social. 

Outrossim, a realização de um diagnóstico nestas entidades em especial visa encorajar 
a expansão deste campo para a pesquisa na área contábil. Além da realização de estudos de 
caso para validação dos modelos de avaliação de desempenho informados pelos respondentes 
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em nome dos hospitais universitários, pode-se ainda descobrir mais fatores além dos inclusos 
nesta investigação com vistas a explorar determinantes na adoção destas práticas. 

É evidente que tais instituições possuem um papel crucial na sociedade, por serem 
responsáveis em tratar do mais precioso bem de qualquer pessoa, além de participarem de 
forma determinante na formação de profissionais ligados ao cuidado deste bem: a vida. Em 
um contexto em que tais organizações são retratadas pela imprensa brasileira por cenas 
lamentáveis, como o atendimento de pacientes em seus corredores, os longos períodos de 
espera para o atendimento de moléstias graves, a ausência de profissionais, equipamentos e 
medicamentos, os profissionais e acadêmicos da área contábil não podem se considerar fora 
deste ambiente. Tais atores possuem o potencial de contribuir de forma relevante para a 
melhoria deste cenário. 
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