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RESUMO 

Pautada na teoria contingencial, a pesquisa objetiva compreender como a percepção dos 

gestores em relação ao ambiente interfere nos processos e controles de Gestão de Riscos 

Corporativos em um hospital geral de grande porte. Com uma abordagem metodológica 

predominantemente qualitativa, adota-se o estudo de caso como estratégia de pesquisa. O caso 

investigado é um hospital filantrópico de grande porte, selecionado por atender a quesitos de 

excelência. O estudo se concentra no fator contingencial ambiente, analisado por meio da 

Incerteza Ambiental Percebida pelos gestores. Conclui-se que nem toda percepção de incerteza 

necessariamente justifica a necessidade de gestão de risco, pois diversos itens considerados 

pelos gestores como potenciais geradores de incerteza não foram essencialmente os 

selecionados entre as incertezas que, na percepção dos envolvidos, justificavam a adoção de 

um sistema de Gestão de Riscos Corporativos, levando ao entendimento de que um alto nível 

de incerteza ambiental não implica diretamente em ajustes nos processos de gestão de risco de 

na organização, mas que essa demanda parece relacionar-se, antes, com o alinhamento de 

opinião entre os grupos de gestores. 

 

Palavras-chave: Gestão de Riscos Corporativos. Teoria Contingencial. Ambiente. Incerteza 

Ambiental Percebida. 

 

Área temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial 

 

1 INTRODUÇÃO 

A ascensão do gerenciamento de risco nas organizações se iniciou em meados dos anos 

de 1990, em decorrência de fatores como as alterações tecnológicas e a globalização, que 

provocaram mudanças no ambiente competitivo, aumento da complexidade das organizações e 

maior exposição a riscos. Nesta nova condição, a abordagem fragmentada de gerenciamento 

dos riscos deixou de atender as empresas e os ambientes complexos, exigindo que a gestão de 

risco passasse a ser tratada de forma mais integrativa (ARENA; ARNABOLDI; AZZONE, 

2010). Alguns autores nominam a transição da abordagem fragmentada para a integrativa como 

uma abordagem de gestão de risco baseada em silos, para uma gestão holística (MIKES, 2009; 

ARENA; ARNABOLDI; AZZONE, 2010).  

A abordagem holística, denominada também de Enterprise Risk Management (ERM) 

ou Gerenciamento de Riscos Corporativo (GRC) é tida por Berry e Phillips (1998) como uma 

medida de gestão defensiva que ajuda a reduzir as incertezas ou evitar resultados indesejáveis. 
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Apoiada pelas práticas de Governança Corporativa (BHIMANI, 2009) a GRC é definida por 

Collier, Berry e Burke, (2007) como o processo pelo qual as organizações abordam, de forma 

metódica, os riscos inerentes às suas atividades, com foco na identificação e no tratamento 

desses riscos, em conformidade com o apetite de risco da organização. Nesse contexto, a gestão 

de riscos ecoa como uma ferramenta de controle gerencial que, segundo Mikes (2009), pode 

variar nas organizações de forma a corresponder às suas particularidades e ao seu ambiente. 

Dada a existência de correspondência entre as particularidades das organizações e o seu 

ambiente, no estudo, explora-se a vertente de pesquisas organizacionais que focaliza a inter-

relação do Sistema de Controle Gerencial (SCG) com o ambiente, com fundamento em autores 

como Gordon e Narayanan (1984), Chenhall e Morris (1986), Rayburn e Rayburn (1991), 

Thomas (1991), Gul e Chia (1994), Espejo e Frezatti (2008), Gosselin (2011), Subramaniam et 

al. (2011) Gomes et al. (2012), que analisam, dentre outros aspectos, o entendimento de como 

os SCG se ajustam para atender as contingenciais internas e externas à organização, e, em 

particular, as relacionadas à incerteza que os gestores possuem quanto ao ambiente. 

Adicionalmente, pesquisadores continuam a sugerir novos estudos na área gerencial que 

abordem os fatores contingenciais (CHENHALL, 2003; TILLEMA, 2005; CHAWLA et al., 

2012) assim como estudos que focalizem segmentos econômicos específicos (ABDEL-

KADER; LUTHER, 2008; FAGUNDES et al., 2010) e aprofundem a compreensão sobre os 

fatores ambientais e organizacionais que expliquem a utilização de Sistemas de Contabilidade 

Gerencial sofisticados (TILLEMA, 2005; FAGUNDES et al. 2010). Mais especificamente, há 

interesse em estudos que explorem os motivos que levam algumas organizações a adotarem a 

GRC (BEASLEY; CLUNE; HERMANSON, 2005), o entendimento de como a GRC ocorre no 

contexto de organizações específicas (BHIMANI, 2009; MIKES, 2009; SOIN; COLLER, 

2013) e ainda, como a GRC interage como os controles gerenciais existentes 

(SUBRAMANIAM et al., 2011). Apesar desses esforços, ainda é escassa a literatura científica 

a tratar da relação entre a incerteza ambiental percebida com a GRC. 

Este trabalho, que tem como temática a Gestão de Riscos Corporativos, busca, numa 

tentativa de contribuir para o preenchimento da lacuna mostrada pelos estudos anteriores, 

responder à seguinte questão de pesquisa? Como a percepção dos gestores em relação ao 

ambiente organizacional interfere nos processos e controles de Gestão de Riscos Corporativos? 

Em decorrência do tipo de questão de pesquisa e da necessidade de delimitação do 

estudo, o artigo tem por objetivo compreender como a percepção dos gestores em relação ao 

ambiente organizacional interfere nos processos e controles de Gestão de Riscos Corporativos 

em um hospital geral de grande porte. 

Dentre os estudos nacionais sobre gestão de risco, cita-se por exemplo: Trapp e Corrar 

(2005) e Alves e Cherobim (2009), que investigam a GRC no contexto de instituições 

financeiras; Kimura e Perera (2005) propõem um modelo de gestão de risco e analisam seus 

resultados em uma empresa do setor alimentício; Di Sergio, Oliveira e Schuch (2011) relatam 

o processo de implantação da GRC por intermédio de um estudo em três empresas brasileiras 

de classe mundial; Silva Júnior et al. (2013) abordam a integração entre a gestão de risco, a 

governança corporativa e a gestão estratégica. 

Apesar de diversos estudos, na área de pesquisa organizacional, dedicarem-se à temática 

da gestão de risco, com base na revisão da literatura, observa-se que pouca atenção tem sido 

dada ao processo integrativo da gestão de riscos, tendo como sustentação teórica a abordagem 

contingencial, por exemplo, Gordon, Loeb e Tseng (2009), Woods (2009) e Collier e Woods 

(2011) e que focalizam organizações de saúde. No caso das organizações de saúde, 

possivelmente ocorra um distanciamento dos estudos organizacionais com foco em SCG e um 

direcionamento mais expressivo para a gestão de risco assistencial, ou, uma abordagem baseada 



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

3 

 

em ‘silos’, como, por exemplo, os estudos de Wilf-Miron et al. (2003), Guimarães e Carvalho 

(2012), Melo et al. (2013).  

Desta forma, o artigo justifica-se pela contribuição para a literatura sobre SCG, pois, ao 

escolher um hospital como caso de estudo explora-se um ambiente que apesar de ser complexo 

por natureza (TANAKA; TAMAKI, 2012) ainda tem sido pouco investigado no quanto ao uso 

de Sistemas de Gestão de Risco. Adicionalmente, pesquisadores como Bhimani (2009) e Soin 

e Collier (2013) continuam a evidenciar a necessidade de ampliar os estudos sobre o sistema de 

GRC, ao passo que, em termos de teoria, adotar a teoria contingencial para compreender os 

processos e controles e gestão de risco amplia estudos anteriores como os de Gordon, Loeb e 

Tseng (2009), Woods (2009) e Collier e Woods (2011). 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Enterprise Risk Management (ERM) ou Gestão de Riscos Corporativos (GRC), de 

acordo com Altunas, Berry-Stölzle e Hoyt (2011), consiste em um processo que identifica todas 

as categorias de risco relevantes; aplica modelos quantitativos ou qualitativos para medir e 

avaliar tais riscos; usa ferramentas, como limites de risco, para gerenciá-los de maneira 

eficiente; contrói uma cultura organizacional de consciência de risco; e aborda de forma 

integrada os componentes da GRC com a tomada de decisões operacional e estratégica.  

Em um processo sistemático a GRC centra-se no gerenciamento dos riscos de forma a: 

evitar, transferir, mitigar, ou aceitar o risco dentro de certas limitações.  A GRC nas 

organizações promove um alinhamento das diversas exposições ao riscos com a estratégia de 

negócio, além de incorporar uma cultura de gerenciamento dos riscos (COLLIER, BERRY, 

BURKE, 2007). Logo, o sistema de GRC evolui, continuamente, para adaptar-se às mudanças 

no ambiente interno e externo à organização (PERROT, 2011). Na Figura 1, ilustra-se o 

processo de GRC. Na área central da imagem, há três círculos interligados, que representam a 

GRC, a tomada de decisão estratégica e a operacional.  

 
Figura 1 – Processo de Gestão de Riscos Corporativos 

 
Fonte: Elaborado a partir de Marshall (2002), Wyk, Bowen e Akintoye (2008) e Altuntas, Berry 

Stölzle e Hoyt (2011). 
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A interligação dos três círculos simboliza a necessidade, descrita por Altunas, Berry-

Stölzle e Hoyt (2011), de adotar-se uma abordagem integrada para o processo de decisão 

relativo ao planejamento estratégico, ao planejamento operacional e à gestão de riscos, com a 

finalidade de se realizar a avaliação, o monitoramento e a mitigação dos riscos. A outra parte 

da figura representa um contínuo em torno da figura central congregando a categoria dos riscos, 

as etapas necessárias para medir e avaliar os riscos e as ferramentas para monitoramento, assim 

como a necessidade de desenvolvimento de uma cultura organizacional de gestão de risco. 

No contexto da GRC, os riscos devem ser mapeados e estruturados sistematicamente; 

faz-se necessária sua definição e a determinação do nível de tolerância aceito. Observa-se que 

o processo de identificação de risco abrange aspectos como: componentes internos (sistemas de 

controle, recursos humanos) e externos (taxas de juros, legislação), drivers de risco e valores 

de referência que são afetados pelo risco (por exemplo: o capital próprio, prêmios). Para a 

identificação dos riscos, a literatura sugere a utilização de técnicas como lista de verificação, 

benchmarking e análise de cenários (COLLIER; BERRY; BURKE, 2007). 

No tocante ao processo de avaliação dos riscos, segundo Arena, Arnaboldi e Azzone 

(2010), ela pode ser feita por meio de metodologias qualitativas ou quantitativas, tais como 

escalas de Likert, medidas econômicas e financeiras, Value at Risk (VaR) e mapas de risco.  

 

4.2 O Ambiente como fator contingencial 

O ambiente organizacional constitui-se, de acordo com Duncan (1972), pela totalidade 

de fatores físicos e sociais que são considerados no comportamento decisório dos indivíduos. 

Aldrich e Pfeffer (1976) observam que o ambiente possui duas correntes de investigação: a) o 

ambiente focalizado em como os recursos estão disponíveis – classificado como estático ou 

dinâmico, controlável, parcialmente controlável ou incontrolável (EWUSI-MENSAH, 1981); 

e, b) o ambiente como um fluxo de informações percebidas pelos seus membros.  

Neste trabalho, em consonância com Gordon e Narayanan (1984), Chenhall e Morris 

(1986) e Gosselin (2011), que consideram que a percepção dos gestores, quanto às incertezas 

do ambiente organizacional, influenciam a concepção dos SCG, explora-se a segunda corrente 

e, em decorrência disso, centra-se na Incerteza Ambiental Percebida. 

 

4.2.1 Incerteza Ambiental Percebida e a Gestão de Riscos Corporativos 

Autores como Gordon e Narayanan (1984), Gul e Chia (1994), Rayburn e Rayburn 

(1991) e Subramaniam et al. (2011) tomam como referência o estudo de Karl E. Weick, datado 

de 1969 (The Social Psychology of Organizing), para afirmarem que os membros da 

organização formam uma imagem do ambiente, e é a percepção da incerteza – e não a incerteza 

real do ambiente – que influencia as decisões dos gestores em resposta ao ambiente.  

Centrados no ambiente da contabilidade gerencial, Govindarajan (1984) e Ittner e 

Larcker (2001), definem incerteza ambiental como a falta de informação sobre os fatores que 

afetam uma determinada situação na tomada de decisão; não saber quanto a organização irá 

perder se uma decisão específica for incorreta; dificuldade de atribuir probabilidade com 

qualquer grau de certeza a respeito de como os fatores ambientais irão afetar o sucesso ou o 

fracasso de uma determinada decisão e a imprevisibilidade nas ações de clientes, fornecedores, 

concorrentes e grupos normativos que compõem o ambiente externo da unidade de negócios. 

Pesquisas sobre Incerteza Ambiental Percebida na contabilidade gerencial evidenciam que:  

a) a Incerteza Ambiental Percebida impacta as funções de planejamento, coordenação e 

acompanhamento do orçamento (ABERNETHY; STOELWINDER, 1991);  
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b) quando a Incerteza Ambiental Percebida é alta, as organizações podem requerer informações 

adicionais para lidar com a complexidade do ambiente (GORDON; NARAYANAN, 1984; 

GUL; CHIA, 1994);  

c) relatórios sofisticados de Sistemas de Contabilidade Gerencial podem ajudar a reduzir a 

incerteza e melhorar a tomada de decisão (GUL; CHIA, 1994);  

d) a Incerteza Ambiental Percebida é um dos fatores que explicam as diferenças na sofisticação 

da contabilidade gerencial (ABDEL-KADERA; LUTHER, 2008);  

e) O ambiente exerce maior influência nas variáveis intraorganizacionais do que propriamente 

nos atributos do sistema orçamentário (ESPEJO; FREZATTI, 2008); 

f) uma maior Incerteza Ambiental Percebida influencia a estrutura de controle interno, isto é, 

os sistemas de controle interno aparentemente são mais eficazes quando a incerteza 

ambiental é alta (JOKIPII, 2010). 

Ao considerar que, possivelmente, o sistema de Gestão de Riscos Corporativos evolui 

para (re)adaptar-se ao ambiente é pertinente supor que tal evolução decorra, pelo menos em 

parte, da forma como os gestores percebem o ambiente organizacional.  

No contexto dos estudos sobre gestão de risco, Subramaniam et al.(2011) relatam haver 

uma escassez de estudos sobre a relação entre fatores ambientais externos, a gestão de risco e 

os resultados organizacionais. Em sua pesquisa, testam a existência de uma relação entre a 

incerteza percebida nos negócios e a gestão de risco; no entanto, limitam-se a investigar apenas 

o grau de incerteza no setor industrial, o nível de concorrência do setor, o grau de risco 

enfrentado pela organização e o grau de risco enfrentado pelo setor industrial. Concluem que 

há uma relação entre a extensão da incerteza percebida nos negócios e o nível de formalização 

da gestão de risco e também que a incerteza percebida é um fator motivador para a formalização 

da gestão de risco. Já Chawla et al. (2012), chamam a atenção para o fato de que os gerentes 

contemporâneos enfrentam níveis sem precedentes de incerteza ambiental, razão pela qual 

sugerem ser necessário conhecer seu impacto nas organizações. Traçando-se um paralelo com 

a GRC, é possível que os controles e processos utilizados para seu gerenciamento no hospital 

investigado atuem como um redutor da Incerteza Ambiental Percebida por seus gestores, o que 

leva a supor, teoricamente, que a incerteza ambiental percebida pelos gestores interfere na 

adoção de controles e processos de Gestão de Riscos Corporativos. 

 

3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTO DE PESQUISA 

No estudo, em consonância com problema de pesquisa, a abordagem predominante é a 

qualitativa. De acordo com Denzin e Lincoln (2006, p. 20), a pesquisa qualitativa “não possui 

uma teoria ou um paradigma nitidamente próprio”, e pode, segundo o autor, estar associada a 

diferentes posicionamentos epistemológicos, como o fundamentalismo e o positivismo. No que 

concerne à estratégia de pesquisa, adota-se o estudo de caso que, segundo Yin (2005), é uma 

forma de investigação empírica que explora um fenômeno contemporâneo em seu contexto real.  

Quanto à escolha de uma organização hospitalar para a realização do estudo, ela se 

justifica pela complexidade inerente a tais organizações. Pesquisadores indicam que nos 

hospitais os gestores possuem baixo controle de funções básicas, além de dupla linha de 

autoridade e tendem a possuir um número elevado de colaboradores (PIZZINI, 2006), fatores 

que devem implicar no sistema de gestão de risco.  

O pré-requisito para a seleção do caso era que o hospital possuísse certificação emitida 

pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) no nível três – Acreditação com Excelência, 

uma vez que este nível de certificação contém exigências relacionadas à gestão de risco. O 

hospital selecionado é uma instituição sem fins lucrativos, caracterizada como hospital geral de 

alta complexidade. Conta com 345 leitos, 47 leitos de UTI, cerca de 700 médicos credenciados 

e 150 efetivos e aproximadamente 1.500 funcionários. O critério para a seleção dos 
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entrevistados foi que deveriam possuir cargo de gerente ou equivalente em função de staff; 22 

pessoas se enquadraram no critério e 12 gestores foram entrevistados, sendo seis da área 

administrativa e seis da assistencial. 

Para garantir a qualidade do estudo, pautado em Yin (2005), registra-se, sucintamente, 

que foram adotados procedimentos para garantir: a validade do constructo; triangulação; 

validade externa; confiabilidade e seleção do caso com base em sua relevância.  O Quadro 1 

contém uma síntese do constructo. 

 
Quadro 1 – Síntese do constructo da pesquisa 

Objetivo:  

Compreender como a percepção dos gestores em relação ao ambiente interfere nos processos e controles de 

Gestão de Riscos Corporativos em um hospital geral de grande porte. 

Controles e processos de gestão de riscos 

Dimensão 

Processo de GRC 

Identificação – Avaliação – Comunicação dos riscos – Resposta 

Instrumento de coleta de dados: Entrevista, questionário, observação, documentos. 

Base teórica: Collier, Berry e Burke (2007); Coso (2007). 

Fator contingencial: Incerteza Ambiental Percebida 

Dimensões 
Estabilidade do ambiente  

Econômico 

Político 

Social 

Recursos humanos 

Rotatividade 

Competências 

Qualidade  

Competitividade 

Clientes 

Fornecedores 

Preços 

Restrições regulamentares 

Governo  

Regulação dos preços 

Preferência dos consumidores 

Previsibilidade 

Avanços tecnológicos  

Nos SCG 

Na prestação de serviço 

Ações dos concorrentes 

Previsibilidade 

Disponibilidade de: 

Novos produtos 

Novos serviços 

 

Instrumento de coleta de dados: Entrevista, questionário, documentos e observação. 

Base teórica: Duncan (1972); Gordon e Narayanan (1984); Priem, Love e Shaffer (2002); Hoque (2004). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Como procedimento de coleta de dados, com base em Yin (2005), utilizou-se 

entrevistas, questionários, observação (registradas em um diário de campo) e documentos. Para 

a operacionalização da coleta dos dados por meio de entrevistas, adotou-se um roteiro de 

entrevista. A ordem dos questionamentos contidos no roteiro de entrevista seguiu o constructo. 

As entrevistas ocorreram entre os meses de dezembro/2012 e março/2013. Foram realizadas na 

área de trabalho dos gestores, gravadas com o consentimento dos participantes e posteriormente 

transcritas.  

Para conhecer as práticas de controles e processos de gestão de risco existentes no hospital 

adotaram-se os modelos operacionais utilizados para gerenciar os riscos descritos no estudo de 

Collier, Berry e Burke (2007) e do Coso (2007). No tocante à Incerteza Ambiental Percebida 

busca-se conhecer o entendimento dos gestores sobre o risco contido em cada uma das oito 

dimensões descritas no Quadro 1, bem como, avaliar se os gestores percebem que os processos 

e controles de gestão de risco existentes no hospital contribuem para gerenciar tais incertezas. 

Na análise dos dados empregou-se técnicas de análise de conteúdo, análise documental, 

observação e estatística descritiva. A transcrição das entrevistas foi transferida para o software 

Nvivo®, o qual favoreceu o processo de categorização. O software Nvivo® gerou um relatório 

contendo os trechos das entrevistas que foram codificados em cada uma das categorias 

utilizadas.  
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Quanto aos procedimentos éticos adotados na condução do estudo destacam-se: a 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética do hospital investigado; validação dos textos 

transcritos pelos entrevistados; envio do estudo final para aprovação da instituição. A 

confidencialidade neste estudo abrange a organização e os entrevistados, razão pela qual seus 

nomes foram substituídos por códigos aleatórios iniciados por GAdm para gestores da área 

administrativa e GAssis para os gestores da área assistencial.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise iniciou concomitantemente com a pesquisa de campo, passou pela transcrição 

das entrevistas, pela leitura e revisão do material coletado (transcrições e documentos), pelo 

desmembramento do texto transcrito de acordo com as categorias de análise e pela revisão da 

codificação realizada. Documentos, observações e dados obtidos junto ao Ministério da Saúde 

e à mantenedora da organização serviram, principalmente, como meio de triangulação e 

favoreceram a qualidade do estudo de caso, nos termos definidos por Yin (2005). 

 
Figura 2 – Metodologia declaradas como utilizadas para identificar e avaliar os riscos 

Para identificar os riscos Legenda:  

IR1-Auditoria e inspeção;  

IR2-Análise de cenários;  

IR3-Benchmarking;  

IR4-Brainstorming;  

IR5-Consulta às partes 

interessadas; 

IR6-Entrevistas;  

IR7-Espinha de peixe;  

IR8-HAZOP1;  

IR9-Investigação de 

incidentes;  

IR10-Listas de verificação;  

IR11-Questionários;  

AR1-HAZOP;  

AR2-Outros;  

AR3-Árvore de falhas;  

AR4-Inferência estatística; 

AR5-Mapa de risco;  

AR6-MTC2 e Dispersão;  

AR7-FMEA3;  

AR8-Análise sensibilidade;  

AR9-Simulações computador;  

AR10-Matriz de 

probabilidade/impacto;  

AR11-Árvores de decisão; 

AR12-Planejamento de 

cenários;  

AR13-Espinha de peixe;  

AR14-Coleta de informações 

externas;  

AR15-Custo-benefício e risco-

benefício 

 

 
Para avaliar os riscos 

 

1- Hazard and Operability Analysis; 2- Medidas de Tendência Central; 3- Failure Mode and Effect Analysis;  

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.1 Controles e processos de gestão de risco 

Para conhecer as ferramentas utilizadas pelos gestores para identificar e avaliar os riscos 

foi solicitado que eles identificassem, em uma lista de ferramentas elaborada a partir de Collier, 

3 

5 

4 4 

3 

4 

2 

1 

3 

2 2 

-

6 

3 

6 

3 

4 

5 5 

1 

5 

3 

4 

1 

IR1 IR2 IR3 IR4 IR5 IR6 IR7 IR8 IR9 IR10 IR11 IR12

G
es

o
re

s 
q

u
e 

d
ec

la
ra

ra
m

 u
ti

li
za

r 

--- GAssis           GAdm 

--- GAssis           GAdm 



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

8 

 

Berry e Burke (2007) e Coso (2007), quais eram conhecidos e quais eram utilizados. Os dados 

coletados indicam a ocorrência de processos formais para identificação e análise dos riscos, 

com a aplicação de diferentes ferramentas, fator considerado positivo, dada a complexidade da 

organização. A Figura 2, segregada em gestores da área administrativa e área assistencial, 

sintetiza as metodologias apontadas como utilizadas pelos entrevistados para identificar e 

analisar os riscos.  

Os dados sumarizados evidenciam que o hospital investigado utiliza uma variabilidade 

de métodos para identificar e avaliar riscos, fator considerado positivo para a pesquisa. Infere-

se também que existem diferenças entre as duas áreas de gestão, no caso, os gestores da área 

assistencial tendem a usar uma maior variabilidade métodos para identificação e avaliação dos 

riscos, comparativamente aos da área administrativa. Isso pode indicar a existência de 

diferenças nos processos de gestão de risco entre os dois grupos de gestores. Na literatura, Renn 

(1992) observa que diferentes áreas do conhecimento podem ter escopo, metodologia e 

instrumental diferente para conceituar e gerenciar risco; Hoyt e Hall (2003) relatam que, no 

contexto de organizações hospitalares, a gestão de risco está envolvida em uma gama complexa 

de exposições. Logo, se a gama de riscos ao qual um hospital está exposto deve implicar a 

necessidade de aplicação de diferentes abordagens de risco, então, o fato do hospital utilizar 

diferentes métodos de identificação e avaliação de riscos, possivelmente, contribui para 

operacionalizar a gestão de risco, no contexto da diversidade de exposições inerentes ao seu 

ambiente organizacional. 

Quanto à comunicação dos riscos, conforme afirma o COSO (2007), ela necessita ser 

eficaz e percorrer todos os níveis organizacionais. Woods (2009), no setor público, identifica 

que a comunicação influencia a gestão de risco. No hospital, constatou-se a presença de diversas 

ferramentas de comunicação, tais como formulário de comunicação de eventos adversos, 

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), Contato Seguro, e-mail, relatórios, notificações 

em murais e formalização de políticas, normas e processos. 

De acordo com Collier, Berry e Burke (2007), a resposta ao risco é o processo de seleção 

e implementação de medidas para modificar o risco, que pode incluir controles, mitigação, 

medidas de prevenção, transferência e financiamento de risco. O trabalho de campo mostrou 

que no grupo de gestores da área de administração a postura de resposta ao risco em geral se 

caracterizou como mais conservadora, com uma tendência para não aceitar riscos superando a 

de sua aceitação, porém pautada na lógica da materialidade estabelecida por avaliação técnica. 

Embora tanto a área administrativa como a assistencial gerenciem riscos que variam quanto ao 

grau de severidade, possibilidade de ocorrência e necessidades de recursos organizacionais para 

seu gerenciamento, deduz-se que os gestores da área assistencial necessitam responder a uma 

maior complexidade e variabilidade de risco comparativamente aos da área administrativa. Esse 

fato os impulsiona a se posicionarem em relação a determinados riscos não em função da 

materialidade, mas em decorrência das limitações organizacionais para gerenciá-los. As 

seguintes falas contribuem para o entendimento:  

GAdm 1 “[...] claro que se houvesse condições, a nossa posição é sempre evitá-lo, mas 

você não tem todas as condições para dizer assim, eu trabalho com risco zero, todos os riscos 

estão previstos, você não tem essa possibilidade, por conta dos próprios recursos, e não são só 

os econômicos, recursos humanos, etc., etc., mas a determinação institucional é de prevenir 

[...].”  

E, GAdm 2 “eu te diria de uma forma geral, risco com o paciente não se discute, a 

gente não aceita, atender à legislação, também [...] te diria assim, aceitamos risco zero, nessa 

questão ligada diretamente ao paciente ou à operação.”  

Ficou evidenciado que os gestores entrevistados possuem a compreensão de que a 

resposta ao risco não depende apenas da sua materialidade, mas também da sua complexidade 
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e do volume de recursos necessários para seu gerenciamento. O seguinte relato de um gestor da 

área assistencial contribui para a análise: “nos riscos assistenciais alguns são considerados 

inaceitáveis, são eventos que nunca devem acontecer, que a literatura internacional chama de 

eventos sentinela, então esses eventos o trabalho todo é para evitá-lo, eles não podem ocorrer. 

[...] Existem outros eventos que a gente tem o conhecimento científico de que existe uma 

necessidade de um trabalho muito longo para se conseguir a resposta que a gente espera de 

um hospital de alta performance. Esses tem um plano de melhoria progressiva, [...] e tem 

alguns problemas que têm um risco menor e que é muito difícil de resolver ou existe uma 

necessidade ou de muito tempo ou de muito recurso se o risco é menor, aí a gente faz planos 

de longo prazo.” Observa-se o entendimento do gestor da necessidade de aceitar determinados 

riscos e priorizar a gestão de outros, no caso os riscos ligados à assistência ao paciente.  

A ponderação de que a materialidade da gestão de risco está também condicionada à 

disponibilidade de recursos implicou em um retorno às bases teóricas, com intuito de compará-

la com a literatura. Esse entendimento é corroborado por Lawrence e Sommer (2007). Segundo 

os autores, o limite de exposição ao risco, além de estar condicionado pelo apetite e pela 

tolerância ao risco em um contexto pessoal e organizacional, também está condicionado às 

limitações econômicas dos agentes. Dada a existência de restrições orçamentárias, a solução 

ótima de minimização do risco não é necessariamente aquela que será implementada.  

 

4.2 A Incerteza Ambiental Percebida 

A partir da constatação da existência de controles e processos formais de gestão de risco, 

buscou-se compreender como os gestores percebiam o ambiente e, para tal, além de perguntas 

abertas, os entrevistados foram convidados a pontuar, em um questionário contendo as oito 

dimensões descritas no constructo, quais eles consideravam mais relevantes (são elas: 

estabilidade do ambiente; produtos e serviços; ações dos concorrentes; preferência dos 

consumidores; avanços tecnológicos; competitividade do setor; restrições regulamentares; 

recursos humanos). Os achados guiados pela aplicação de questionário, perguntas abertas, 

observação e documentos evidenciaram que os gestores, com algumas exceções, percebem 

todas as subcategorias da dimensão Incerteza Ambiental Percebida como passíveis de 

produzirem incerteza. Notadamente, o grau de incerteza em alguma medida diverge entre os 

grupos – gestores da área administrativa e da área assistencial – e, em alguns casos, entre os 

gestores da mesma área.  

Entre os fatores ambientais analisados, infere-se que os mais representativos para os 

gestores entrevistados são: a) estabilidade do ambiente externo, pelas questões políticas que 

emergiram como relevantes, sendo percebida, principalmente pelos gestores da área 

administrativa, como geradora de incerteza e de riscos; b) preferência dos consumidores, 

apontada em virtude da mudança no comportamento dos clientes, que estão cada vez mais 

questionadores; c) tecnologia, que despontou como relevante em especial por sua característica 

de agregação de serviço e não de substituição de tecnologias, fato que implica incertezas quanto 

ao dimensionamento físico e de pessoal, de comercialização, de fornecimento de materiais e à 

legislação reguladora; d) setor de atuação, sendo que o principal ponto de incerteza advém da 

dificuldade de negociação de preço com as operadoras de saúde suplementar e com o SUS (aqui 

se entende haver um desajuste entre o que o hospital prioriza (gestão de risco assistencial) e o 

que os detentores dos recursos financeiros estão dispostos a pagar); e e) as restrições 

regulamentares ocupam uma posição significativa para os gestores da área administrativa, 

principalmente por conta do modelo de negócio adotado.  
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4.3 A Incerteza Ambiental Percebida e a Gestão de Riscos Corporativos 

Para auxiliar na análise, logo após os gestores responderem ao questionário sobre as oito 

dimensões de incerteza (subseção 4.2), foram convidados a responderem às seguintes questões: 

de que forma a GRC contribui para reduzir a incerteza do ambiente? e ainda, para que tipo de 

incerteza do ambiente a GRC é mais eficiente? Os resultados extraídos dos relatos dos gestores 

estão sintetizados na Tabela 1. A tabela contém as oito dimensões, as categorias de instabilidade 

inerente a cada dimensão e o número de gestores, por área e total, que consideraram cada um 

dos itens como geradores de incerteza que justificasse controles e processos e gestão de riscos. 

 

 
Tabela 1 - Principais fatores ambientais que influenciam a gestão de risco, por área  

 Dimensão  Instabilidade do ambiente 

Gerência  Total 

Administrativa Assistencial  

1- Estabilidade do 

ambiente 

Econômico 2 2 4 

Político 3 2 5 

Social 2 2 4 

2- Produtos e 

serviços 

Equipamentos utilizados na prestação de serviço 0 1 1 

Materiais utilizados pelo hospital 0 1 1 

Serviços contratados pelo hospital 0 1 1 

Serviços prestados pelo hospital 0 2 2 

3- Concorrência  Concorrência por clientes  0 1 1 

4- Preferência dos 

consumidores 

 

Previsibilidade dos serviços prestados 0 1 1 

Quanto à necessidade dos clientes 5 3 8 

Quanto ao atendimento clínico 0 1 1 

Quanto ao serviço de hotelaria  0 1 1 

5- Avanços 

tecnológicos  

 

Na tecnologia de tratamento 1 5 6 

Na tecnologia de medicamentos 1 5 6 

Na tecnologia de equipamentos 1 5 6 

Na tecnologia da informação 0 1 1 

6- 

Competitividade 

do setor 

 

Preços dos serviços prestados 0 2 2 

Concorrência por clientes 0 2 2 

Competição por fornecedores de serviços  0 2 2 

Competição por fornecedores de materiais 0 2 2 

7- Restrições 

regulamentares 

 

Regulação dos preços dos serviços prestados 0 1 1 

Políticas públicas para a área da saúde 0 1 1 

Regulação do setor 3 3 6 

Regulação fiscal  3 3 6 

8- Recursos 

humanos 

 

Qualificação dos recursos humanos 4 2 6 

Obsolescência das competências 0 1 1 

Rotatividade de pessoal  0 1 1 

Soma  25 54 79 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Comparando-se a pontuação decorrente da opinião dos gestores da área administrativa 

com a dos gestores da área assistencial, evidencia-se que aqueles atribuíram incerteza para um 

número menor de itens comparativamente a estes. A ocorrência de variabilidade quanto à 

atribuição de incerteza entre os gestores converge com o teorizado por Miller (1992), ao avaliar 

a gestão integrada de risco, no entanto o autor focalizou empresas transnacionais.  

Ao analisar cada uma das dimensões, observa-se que os gestores da área administrativa 

não consideraram as dimensões dois (produtos e serviços) e seis (competitividade do setor) 

como geradoras de incertezas que requeiram um sistema de gestão de risco. Por seu turno, as 

dimensões um, quatro, sete e oito se destacaram e tratam, respectivamente das subcategorias: 

estabilidade do ambiente político, necessidade dos clientes, regulação do setor, regulação fiscal 

e qualificação dos recursos humanos. Juntas, totalizam cinco itens de Incerteza Ambiental 
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Percebida. Observa-se também que, entre todas as subcategorias pontuados na tabela como 

passíveis de serem considerados como geradoras de incerteza, três possuem opiniões 

convergentes entre os dois grupos de gestores, a saber: estabilidade do ambiente econômico, 

político e social; necessidades dos clientes; regulação do setor e regulação fiscal.  

No que tange à percepção dos gestores da área assistencial, um deles considerou todos 

os itens do questionário como relevantes: “Em minha opinião, ela afeta todos [no sentido de 

atribuir importância para a gestão de risco], eu acho que ela é importante em todos [...]”. Tal 

opinião fez com que todas as subcategorias fossem sinalizadas como relevantes nesse grupo.  

Mesmo se forem desconsiderados todos os itens marcados por um dos gestores da área 

assistencial, observa-se que há uma maior dispersão quanto à percepção dos itens de incerteza 

ambiental que foram pontuados como passíveis de serem minimizados por intermédio de um 

sistema de gestão de risco entre os gestores da área assistencial, que sinalizaram 18 itens, 

comparativamente aos da área administrativa, que selecionaram 10 itens. Notadamente, entre 

os gestores da área assistencial, as subcategorias um, quatro, cinco e sete se destacaram. Elas 

tratam, respectivamente: da estabilidade do ambiente econômico, político e social; da 

necessidade dos clientes; dos avanços tecnológicos na área de tratamento, medicamentos e 

equipamentos; da regulação do setor; da regulação fiscal. 

Ao incorporar à análise evidências obtidas na subseção 4.1, que constatou haver 

diferenças, entre os grupos de gestores, quanto ao uso de ferramentas para identificar e avaliar 

os riscos, surge uma questão que pode ser relevante. O grupo de gestores da área assistencial 

foi o que declarou conhecer e utilizar uma diversidade maior de técnicas para identificar e 

avaliar os riscos, e foi esse mesmo grupo que atribuiu como incerto um volume maior de fatores 

ambientais. Notadamente, isso pode indicar a existência de uma relação entre a variabilidade 

de incertezas percebidas e a magnitude dos métodos utilizados; o estudo, porém, não coletou 

dados suficientes para confirmar essa suposição e investigações futuras podem ser oportunas. 

Em suma, entende-se que os dois grupos de gestores concordam, em certa medida, 

quanto ao tipo de Incerteza Ambiental Percebida como geradora (ou não) de necessidade de 

adoção de controles e processos de gestão de risco, à exceção da incerteza quanto os avanços 

tecnológicos. A divergência de percepção entre as áreas sobre a incerteza quanto aos avanços 

tecnológicos pode decorrer do fato de que, em organizações hospitalares, de acordo com 

Mintzberg (1995), compete aos gestores da área assistencial a função de acompanharem e 

proporem o uso de novas tecnologias.  

Para avaliar a suposição teórica de que a Incerteza Ambiental Percebida pelos gestores 

do hospital investigado interfere na adoção de controles e processos de gestão de risco, adotam-

se como ponto inicial de análise os dados da última coluna da Tabela 2.  Nela, foram sinalizados 

quais itens tiveram maior pontuação. A necessidade dos clientes aparece em primeiro lugar, 

seguida: da regulação do setor; regulação fiscal; qualificação dos recursos humanos; dos 

avanços tecnológicos na área de tratamento, medicamentos e equipamentos; e da estabilidade 

do ambiente econômico, político e social.   

Relacionando-se os fatores ambientais pontuados como mais representativos pelos 

gestores com os controles e processos de gestão de risco existentes no hospital, deduz-se que 

existe simetria entre a percepção dos gestores quanto à Incerteza Ambiental Percebida e os 

controles e processos de gestão de risco existentes na organização. O entendimento da 

existência de simetria configura-se, por exemplo, no alinhamento entre o nível de incerteza 

ambiental atribuída à necessidade dos clientes e a priorização estratégica do hospital 

investigado em gerenciar os riscos assistenciais, bem como entre o nível de sofisticação dos 

processos e os controles de gestão de risco utilizados para essa finalidade. Logo, deduz-se que 

a sofisticação do sistema de gestão de risco no hospital é influenciada pela percepção de seus 

gestores no que concerne ao nível de Incerteza Ambiental Percebida.  
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Outras incertezas ambientais pontuadas como relevantes foram a regulação fiscal e a 

estabilidade do ambiente econômico, político e social.  Os seguintes relatos dos gestores 

administrativos contribuem com a análise: [GAdm1] no primeiro aqui [se referindo ao 

econômico, político e social], por uma característica muito própria nossa, sem nenhuma 

dúvida o econômico, nós dependemos do setor econômico de uma forma geral, mas eu sou 

obrigado a responder a questão do político, porque nós somos uma instituição filantrópica, e 

aí tem alguns componentes políticos especialmente aqueles que mexem na regulamentação das 

instituições filantrópicas [...] a composição econômica como faz isso envolve o empenho do 

hospital como um grande elemento de sustentação dessa atividade, de exercer a sua capacidade 

financiamento da atividade social, mas nós nos beneficiamos de uma legislação que não foi 

feita para nós e nós precisamos cumprir com essa legislação. 

[GAdm4] Pesquisador: E você acha que um sistema de monitoramento dessas questões 

[legislação ligada ao lado político] ajudaria? Entrevistado: Ajudaria, ajuda, tanto é que nós 

fizemos, só que ele não tira o risco, porque isso é um fator externo. Pesquisador: Ele permite 

uma resposta mais rápida? Entrevistado: Ele permite que você esteja preparado para uma 

eventual mudança e tente ser mais rápido que os outros. [...] Mas ele não elimina o risco. 

[GAssis1] Pesquisador: Eu percebo, do ponto de vista de negócio, das entrevistas que 

fiz, que a questão da filantropia, por exemplo, é um fator chave, importante para a questão da 

estrutura, como ela está desenhada. Julgaria, ou seria válido, ou se é que já não é feito, algum 

tipo de processo, de técnica, justamente para monitorar [no sentido de gerenciar o risco] isso? 

Ou o senhor acha que não? Entrevistado: Não, isso é muito monitorado [...] porque a 

mantenedora quer mais do que a Lei, pela sua essência, pela sua natureza, então, existe uma 

gestão específica [se referindo ao controle da filantropia], mas essa gestão específica, ela 

adota o mesmo mecanismo, tá dentro do planejamento estratégico, tá dentro dos 

desdobramentos, tem todo o acompanhamento, tem sistemática, tem os planos de ação, tem a 

sistemática de acompanhamento, tá no sistema SA, [...] está inserido no modelo de gestão e é 

tratado no BSC com a nossa ponderação. A gente tem cinco perspectivas e a gente modula, 

mais ou menos, 20% cada uma, tem um peso e a gente modula ponderadamente, ela tem a 

mesma relevância da qualidade da assistência e da lucratividade.  

O relato do gestor GAdm1 contribui com o entendimento do motivo pelo qual a 

regulação e a estabilidade do setor são consideradas pelos gestores do hospital como geradoras 

de incerteza. A legislação que rege a filantropia, segundo o entrevistado, é notadamente 

influenciada por questões políticas. Ainda conforme o relato, supõe-se que o atual desempenho 

econômico e financeiro da instituição advém de sua estrutura e de seu tamanho, que por sua vez 

são resultantes de uma estratégia estabelecida. Portanto, a ocorrência de modificações na 

estabilidade do setor e/ou na regulação pode desestruturar, parcial ou totalmente, o atual modelo 

organizacional, justificando sua relevância estratégica e necessidade de monitoramento. 

Por meio do relato dos gestores GAdm4 e GAssis1 e de outras evidências observadas, 

entende-se que os controles e processos de gestão de riscos utilizados pelo hospital para reduzir 

a Incerteza Ambiental Percebida, no tocante à estabilidade do setor e à regulação, diferenciam-

se dos adotados para reduzir a Incerteza Ambiental Percebida em relação aos clientes. Enquanto 

para estas a gestão de risco priorizou o uso de técnicas específicas, consagradas pela literatura 

como úteis para a gestão de risco, por exemplo, FMEA, HAZOP, Árvore de falhas no ambiente, 

para aquelas os controles e processos de gestão de risco foram incorporados ao BSC, inclusive 

com o estabelecimento de uma diretriz estratégica específica para essa finalidade. 

Outra questão que emerge do relato do gestor GAdm4 é o entendimento das limitações 

que a organização tem quanto à capacidade de gerenciar as incertezas oriundas do ambiente 

externo e relacionadas à estabilidade do setor e à regulação. Há claramente o entendimento de 

que não é possível eliminá-las. O que a organização objetiva com seu monitoramento é a 
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possibilidade de reajustar-se rapidamente às modificações provocadas por esse ambiente. 

Analisando sob essa perspectiva, deduz-se que o hospital investigado desenvolveu um conjunto 

diferenciado de controles e processos para a gestão dos riscos, possivelmente por ser julgado 

mais adequado para enfrentar os dois tipos de incertezas relevantes para os gestores. 

Em decorrência da maneira como a análise da subseção foi desencadeada e do conjunto 

de estudos utilizados para construir-se o entendimento sobre a relação entre Incerteza 

Ambiental Percebida e gestão de risco, no Quadro 2 apresenta-se uma análise comparativa entre 

os estudos anteriores e os achado da pesquisa quanto a Incerteza Ambiental Percebida. 

 
Quadro 2 – Análise comparativa entre a literatura sobre incerteza do ambiente o estudo de caso  

Estudos anteriores Comparação com os achados da pesquisa 

A incerteza ambiental foi considerada como uma 

variável relevante para os estudos de Sistema de 

Informação e Sistemas de Informações Contábeis 

(GORDON; MILLER, 1976; CHENHALL; MORRIS, 

1986; ITTNER; LARCKER, 2001). 

No estudo, deduz-se que a Incerteza Ambiental 

Percebida é um fator contingencial relevante 

também para o sistema de Gestão de Riscos 

Corporativos. 

A Incerteza Ambiental Percebida impacta as funções de 

planejamento, coordenação e acompanhamento do 

orçamento (ABERNETHY; STOELWINDER, 1991). 

No hospital a Incerteza Ambiental Percebida 

impacta a utilização de controles e processos de 

gestão de risco. 

Quando a incerteza ambiental é alta, as organizações 

podem requerer informações adicionais para lidar com a 

complexidade do ambiente (GORDON; NARAYANAN, 

1984; GUL; CHIA, 1994). 

Os achados da pesquisa indicam haver 

convergência com essa conclusão.  

Relatórios sofisticados de SCGs podem ajudar a reduzir 

a incerteza e a melhorar a tomada de decisão (GUL; 

CHIA, 1994). 

No hospital, os achados indicam que os relatórios 

também se prestam para essa finalidade. 

A Incerteza Ambiental Percebida é um dos fatores que 

explicam as diferenças na sofisticação da contabilidade 

gerencial (ABDEL-KADERA; LUTHER, 2008). 

A capacidade organizacional do hospital de 

gerenciar ou apenas monitorar a Incerteza 

Ambiental Percebida surge como um possível 

fator para justificar a diferença de técnicas de 

monitoramento dos riscos e sua sofisticação. 

Contudo, no caso a diferença é 

intraorganizacional, ao passo que no estudo 

correlato é entre organizações.  

O estudo de Collier e Woods (2011) concluiu que a 

legislação e a exigência de melhoria na governança 

corporativa atuam como drivers dominantes para a 

implementação da gestão de risco. O estudo foi realizado 

na esfera da gestão pública municipal. 

No caso, há uma convergência parcial, decorrente 

da influência da legislação.  

Gosselin (2011) encontrou relação positiva entre a 

Incerteza Ambiental Percebida e o uso do BSC. 

No caso investigado, infere-se haver similar 

relação, porém quanto ao uso da GRC. 

A concorrência foi apontada por Gordon, Loeb e Tseng 

(2009) como um fator ambiental possivelmente 

relacionado à gestão de risco.  

Os gestores não consideram a concorrência como 

um elemento de incerteza ambiental, sugerindo 

que esse elemento deve também ser dependente 

de outros fatores, como setor, número de 

concorrentes e demanda. Investigações futuras 

podem ser oportunas. 

Uma maior Incerteza Ambiental Percebida influencia a 

estrutura de controle interno. Aparentemente, os sistemas 

de controle interno são mais eficazes quando a incerteza 

ambiental é alta (JOKIPII, 2010). 

No hospital, entende-se que essa influência 

interfere nos controles e nos processos de gestão 

de risco utilizados. 

Subramanian et al. (2011) encontraram associação 

positiva entre a extensão da Incerteza Ambiental 

Percebida nos negócios e o nível de formalização da 

gestão de risco. 

Os resultados obtidos no caso se coadunam com o 

resultado obtido pelos autores.  

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Com base no quadro comparativo, infere-se que os achados do estudo de caso quanto à 

Incerteza Ambiental Percebida e aos controles e processos de gestão de risco: a) podem ser 

inseridos no conjunto de estudos de Sistemas de Informação (GORDON; MILLER, 1976; 

CHENHALL; MORRIS, 1986; ITTNER; LARCKER, 2001); b) possuem resultados similares 

ao estudo de Abernethy e Stoelwinder (1991), Gordon e Narayanan (1984) e Gul e Chia (1994) 

no que tange à necessidade de informações adicionais para gerenciar a Incerteza Ambiental 

Percebida como elevada; e c) contribuem para a tomada de decisão (GUL; CHIA, 1994).  

No estudo de Jokipii (2010), a incerteza percebida influencia a eficácia dos controles 

internos, e no de Gosselin (2011) interfere no uso do BSC. Os dados coletados levam ao 

entendimento que, no hospital investigado, ela influencia os controles e processos adotados para 

gerenciar os riscos. Quanto ao estudo de Collier e Woods (2011), o caso converge parcialmente, 

por encontrar relação com a influência da legislação, mas não identificar relação com a 

governança corporativa. Por fim, não se confirma o achado de Gordon, Loeb e Tseng (2009) 

no tocante à influência da concorrência. Diante do exposto, entende-se que a adoção de 

controles e processos de Gestão de Riscos Corporativos é percebida pelos gestores do hospital 

como um modo de reduzir a incerteza ambiental.  

 

5 CONCLUSÕES 

As evidências coletadas levam ao entendimento de que existe variabilidade entre os 

gestores quanto ao tipo de Incerteza Ambiental Percebida. Em geral, os gestores atribuíram 

algum grau de incerteza para todos os 27 itens propostos no questionário aplicado durante as 

entrevistas. No entanto, nem toda percepção de incerteza necessariamente justifica, para a 

maioria dos entrevistados, a necessidade de gestão de risco, pois os itens considerados 

identificados como potenciais geradores de incerteza não foram essencialmente os selecionados 

pelos gestores quando foram arguidos sobre qual ou quais incertezas descritas no questionário 

justificavam a adoção de um sistema de GRC. Os gestores reduziram consideravelmente esse 

grupo, levando à conclusão de que, para o caso em análise, nem toda Incerteza Ambiental 

Percebida é considerada como requerente de uma gestão de risco.  

Observou-se que os fatores ambientais cuja incerteza foi pontuada como relevante para 

a gestão de risco por três ou mais gestores em cada uma das áreas são os mesmos fatores 

identificados pela pesquisa como os que possuem processos e controles de gestão de risco mais 

bem desenvolvidos. Conclui-se desta forma que, para o caso, um alto nível de incerteza não 

sinaliza, necessariamente, que determinada variável ambiental é demandante de gestão de risco. 

Os indícios coletados remetem ao entendimento de que essa indicação parece estar mais 

relacionada ao alinhamento de opinião entre diversos gestores, em simetria com os diferentes 

grupos de poder existentes na organização. 

Adicionalmente, assumindo que cada organização é uma entidade própria, Arena et al. 

(2010) consideram que a gestão de risco há de variar entre empresas, e Mikes (2009) pondera 

que pode variar dentro da mesma empresa em momentos diferentes. Pelo estudo de caso 

conduzido, constata-se que a gestão de risco também pode variar entre as unidades 

organizacionais ou grupos de profissionais, no mesmo momento, o que sinaliza para uma 

configuração diferente da descrita na literatura investigada.  

Por fim, quanto à suposição teórica sobre a influência da Incerteza Ambiental Percebida 

pelos gestores nos atuais processos e controles de gestão de risco, os achados surpreenderam 

ao evidenciar que os fatores ambientais que contiveram convergência relativamente elevada 

entre os dois grupos de gestores eram também aqueles cujos processos e controles de gestão de 

risco se encontravam em maior estágio de desenvolvimento, o que sinaliza a existência do uso 

da gestão de risco para administrar a incerteza. Esse aspecto é consistente com a proposta de 

Power (2007), que considera que a incerteza, quando organizada, torna-se um risco passível de 
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ser gerenciado. Isso leva o estudo a concluir que a Incerteza Ambiental Percebida pelos gestores 

interfere nos processos e controles de gestão de risco e é responsável, em parte, pelo atual 

estágio de desenvolvimento da gestão de risco do hospital.  

Além das oportunidades já destacadas na análise dos resultados, futuras pesquisas 

podem ampliar a investigação entre Incerteza Ambiental Percebida e a Gestão de Riscos 

Corporativos, assim como investigá-la a partir de diferentes abordagens epistemológicas. Pode 

ser promissor investigar se a variabilidade e o tipo de Incerteza Ambiental Percebida possuem 

alguma relação com os métodos de gestão de risco utilizados. Adicionalmente, durante a 

realização do estudo, observou-se que os sistemas de acreditação nacionais têm evoluído e 

incorporado, de maneira crescente, padrões de gestão risco, pesquisas podem explorar esse 

alinhamento, por exemplo, investigando a influência da acreditação nas práticas de gestão de 

risco dos hospitais. Também sugere-se explorar outros fatores contingenciais, bem como, 

abordar a gestão de risco em hospitais e outras organizações sob o enfoque de outras teorias, 

como a institucional.  
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