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RESUMO 

 

O setor de saúde enfrenta, nos dias de hoje, um grande desafio para garantir a 

sobrevivência de todos os seus agentes. O cenário não é satisfatório para nenhum 

deles. É preciso encontrar um equilíbrio que priorize o enfoque na saúde do 

paciente, mas que viabilize a sustentabilidade financeira das organizações. Os 

hospitais são prestadores de serviços, cada vez mais, desestimulados a continuar 

suas atividades. A dificuldade para ajustar receitas e despesas em busca de uma 

remuneração satisfatória aos profissionais e uma rentabilidade positiva às 

instituições é cada dia mais latente. O uso de ferramentas de gestão financeira 

alinhadas aos objetivos estratégicos do hospital pode conferir maior diferencial 

competitivo às organizações. A gestão profissionalizada, adaptada às mudanças de 

mercado e consciente de técnicas de gestão financeira bem focadas no setor de 

saúde, garante a sobrevivência dos hospitais e a prestação de serviços em níveis de 

qualidade adequados, priorizando a saúde e o bem estar dos pacientes. Nesse 

sentido, a pesquisa objetivou identificar como as organizações do segmento de 

saúde utilizam ferramentas de gerenciamento econômico financeiro para gerar valor 

e criar diferencial competitivo no mercado. Para tanto, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: (i) apresentar as ferramentas de gerenciamento 

econômico-financeiro mais utilizadas na atualidade; (ii) analisar as ferramentas de 

gerenciamento econômico-financeiro mais utilizadas pelas organizações do setor de 

saúde; e (iii) identificar os objetivos estratégicos presentes na gestão dos hospitais. 

Diante desta perspectiva, analisou-se como as ferramentas de gerenciamento 

econômico-financeiro contribuem para o desenvolvimento de maior competitividade 

e para a geração de valor nas organizações do setor de saúde. 

 

Palavras-chave : Gestão hospitalar; Estratégia; Ferramentas de gestão financeira; 

Geração de valor; Diferencial competitivo.  



 

  

ABSTRACT   
 

The health sector currently faces great challenges in guaranteeing the survival of all 

of its agents. The current environment is not satisfactory for any of them. It is 

necessary to create and sustain equilibrium; prioritizing and focusing on the needs of 

the patient, while at the same time maintaining the viability and financial sustainability 

of providers and organizations. Hospitals as health-care providers are increasingly 

less motivated to continue offering their services and activities.  The difficulties 

encountered in balancing revenue and expenses in search of satisfactory profits and 

professional remuneration is increasingly evident.  The use of Financial Management 

tools aligned with the strategic objectives of the hospital may provide a competitive 

differential to these organizations.  Professional management, adapted to market 

changes, utilizing the latest techniques specifically for financial management in the 

health sector, guarantee quality provision of services and the survival of hospitals 

and other service providers, while also focusing on the health and well-being of the 

patient.  Thus, this research seeks to identify the ways in which organizations in the 

health sector utilize tools of financial management to generate economic value and 

and foster competitiveness in the market.  To realize the study, the following specific 

objectives were established: (i) present the economic and financial tools most 

frequently used currently; (ii) analyze the tools of economic and financial 

management most commonly utilized by organizations involved in the health sector 

specifically; and (iii) identify the strategic objectives present in the management of 

hospitals. Through these data, an analysis was made of the manner in which these 

tools and methods of financial management contribute to the competitiveness and 

generation of value within organizations in the health sector.   

 

Key Words : Hospital management; Strategy; Tools of financial management; Value 

generation; Competitive differential. 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Perspectiva de controle gerencial no hospital .......................................................... 21 

Figura 2 - Hospital visto como um sistema .............................................................................. 22 

Figura 3 - Níveis do planejamento ........................................................................................... 34 

Figura 4 - Busca da competitividade ........................................................................................ 35 

Figura 5 - Fluxo de caixa de um hospital ................................................................................. 38 

Figura 6 - O modelo do BSC .................................................................................................... 62 

Figura 7 - Mapa estratégico ...................................................................................................... 63 

Figura 8 - A geração de valor ilustrada .................................................................................... 65 

Figura 9 - Sequência da geração de valor para o acionista ....................................................... 66 

Figura 10 - Árvore de valor ...................................................................................................... 70 

Figura 11 - Ciclo econômico e financeiro ................................................................................ 73 

Figura 12 - Objetivos estratégicos em destaque ....................................................................... 97 

Gráfico 1 - Principais objetivos estratégicos dos hospitais ...................................................... 95 

 
 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Centros de custos comuns em hospitais ................................................................. 30 

Quadro 2 - Liquidez seca versus liquidez corrente................................................................... 45 

Quadro 3 - Indicadores mais adequados para análise de hospitais ........................................... 53 

Quadro 4 - Os ciclos no balanço patrimonial ........................................................................... 75 

Quadro 5 - Comparação entre tipos básicos de projetos de pesquisa ....................................... 80 

Quadro 6 - Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa .................................................. 82 

Quadro 7 - Ferramentas mais utilizadas pelos hospitais .......................................................... 89 

Quadro 8 - Ferramentas não utilizadas pelos hospitais ............................................................ 94 

 

 



 

 

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 12 

1.1 Objetivos da pesquisa ......................... ........................................................................ 14 

1.1.1 Objetivo geral .............................................................................................................. 14 

1.1.2 Objetivos específicos .................................................................................................. 14 

1.2 Problema e justificativa ...................... ......................................................................... 14 

1.3 Estrutura da dissertação ...................... ....................................................................... 15 

2 REVISÃO DA LITERATURA ........................... ................................................................. 17 

2.1 Gestão hospitalar ............................. ............................................................................ 17 

2.1.1 O hospital .................................................................................................................... 18 

2.1.2 Tipos de organizações hospitalares ............................................................................ 22 

2.1.3 O cenário atual da gestão hospitalar ........................................................................... 24 

2.1.4 A administração financeira hospitalar .......................................................................... 26 

2.1.4.1 A administração dos custos hospitalares ................................................................. 28 

2.2 Gestão estratégica e competitividade .......... .............................................................. 31 

2.3 Gestão financeira ............................. ............................................................................ 35 

2.3.1 Fluxo de caixa ............................................................................................................. 37 

2.3.2 Análise das demonstrações financeiras ...................................................................... 39 

2.3.2.1 Análise horizontal ..................................................................................................... 40 

2.3.2.2 Análise vertical ......................................................................................................... 41 

2.3.2.3 Análise em corte transversal .................................................................................... 41 

2.3.3 Indicadores econômicos e financeiros ........................................................................ 42 

2.3.3.1 Índices de solvência ................................................................................................. 43 

2.3.3.2 Índices de estrutura patrimonial ............................................................................... 46 

2.3.3.3 Índices de rentabilidade ........................................................................................... 47 

2.3.3.4 Índices de gestão de recursos ................................................................................. 50 

2.3.3.5 Índices de endividamento ........................................................................................ 51 

2.3.3.6 Índices de avaliação de ações ................................................................................. 52 

2.3.4 Alavancagem .............................................................................................................. 55 

2.3.4.1 Alavancagem operacional ........................................................................................ 55 

2.3.4.3 Alavancagem total ................................................................................................... 56 

2.3.6 Gestão de custos ........................................................................................................ 57 

2.4 A análise financeira como fator estratégico ... ........................................................... 59 

2.4.1 Balanced Scorecard .................................................................................................... 59 

2.4.2 A criação de valor ....................................................................................................... 63 



 

 

2.4.3 Ativo operacional, EBITDA e NOPAT, EVA, CVA ....................................................... 66 

2.4.3.1 Ativo operacional ..................................................................................................... 67 

2.4.3.2 EBITDA e NOPAT .................................................................................................... 67 

2.4.3.3 EVA ......................................................................................................................... 68 

2.4.3.4 CVA ......................................................................................................................... 70 

2.5 O modelo Fleuriet ............................. ........................................................................... 72 

2.6 Contribuição do referencial teórico para a cole ta de dados ..................................... 7 8 

3 METODOLOGIA ..................................... .......................................................................... 79 

3.1 Caracterização da pesquisa .................... .................................................................... 79 

3.2 População e amostra e/ou unidade de análise e d e observação .............................. 83  

3.3 Coleta de dados ............................... ............................................................................ 84 

3.4 Estratégias de análise dos dados .............. ................................................................. 84 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ........... ........................................... 87 

4.1 Caracterização dos hospitais participantes .... ........................................................... 87 

4.2 Análise dos resultados ........................ ........................................................................ 88 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................ .................................................................. 99 

5.1 Limitações da dissertação ..................... ................................................................... 104 

5.2 Sugestões para estudos futuros ................ .............................................................. 104 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 105 

APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados ....... ..................................................... 109 

APÊNDICE B - Análise dos dados .................... .............................................................. 120 

APÊNDICE C - Principais objetivos estratégicos dos hospitais ................................... 131  



 

 

12

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de saúde no Brasil enfrenta, nos dias de hoje, um grande desafio que 

deve ser perseguido por governantes, empresários, usuários e agências 

reguladoras. O crescimento da população não é acompanhado pelo crescimento do 

número de instituições de atendimento à saúde e nem mesmo pelo aumento da 

capacidade de atendimento das organizações já existentes. 

 

O sistema público de saúde não oferece condições satisfatórias de atendimento às 

pessoas, embora este seja um direito assegurado pela Constituição Federal do País.  

A população de baixa renda sofre por não conseguir atendimento sequer a tempo de 

suas necessidades, menos ainda com a qualidade necessária para assegurar o 

bem-estar e a vida. As pessoas com melhores condições financeiras recorrem ao 

atendimento privado, principalmente por meio das operadoras de planos de saúde, 

que conferem maior segurança e agilidade aos cidadãos. 

 

As instituições privadas de prestação de serviço de saúde do País, todavia, estão 

cada vez mais desestimuladas a continuar suas atividades. É raro ouvir falar que um 

novo hospital foi ou está sendo construído recentemente. Quando os grandes 

investidores percebem que a relação entre o capital investido e o retorno esperado é 

muito baixo, eles acabam por desistir do negócio. Isso é facilmente percebido, já que 

o setor exige maquinário de ponta, com alta tecnologia, infraestrutura adequada, 

padrão de qualidade mínimo e normatização determinada por agências reguladoras 

e governo, além de envolver muito capital inicial. De outro lado, há investimentos 

que exigem menos capital com a mesma ou maior rentabilidade ou, ainda, o mesmo 

capital com rentabilidade altamente superior. 

 

Essas organizações sofrem, ainda, com as dificuldades associadas a sua 

sobrevivência e manutenção no mercado. Cada vez mais, as operadoras de saúde 

determinam as regras e os preços a serem praticados, deixando os 

estabelecimentos reféns de suas imposições. O mercado de tratamento particular, 

em que o próprio hospital define seu preço, é mínimo, deixando as organizações, 

cada vez mais, dependentes das operadoras de planos de saúde, que detêm a 

grande maioria do mercado privado. 
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As projeções de crescimento de receita nas instituições de saúde são mínimas, 

enquanto os custos são sempre crescentes. Trabalhar com estruturas padrões de 

redução de custos, de forma radical, esbarra fortemente na questão ética, visto que 

se lida com vidas e não com peças ou máquinas que permitem testar ou mesmo 

errar diante das situações, principalmente nos atendimentos de urgência e 

emergência. 

 

O setor de saúde enfrenta obstáculos de proporções gigantescas. Os 
hospitais perdem dinheiro com a maioria de seus pacientes. A falta 
de pessoal qualificado e capacidade insuficiente existem em 
praticamente todas as comunidades. Os jovens não escolhem os 
hospitais como locais de trabalho preferenciais. Os hospitais vivem à 
beira da falência porque o valor dos reembolsos é constantemente 
depreciado. Enquanto isso, os custos dos remédios e das 
tecnologias são astronômicos (LEE, 2009, p. 13). 

 

Porter e Teisberg (2007) afirmam que a combinação de altos custos, qualidade 

insatisfatória e acesso limitado à assistência à saúde tem criado ansiedade e 

frustração em todos os participantes. Ninguém está feliz com o atual sistema: os 

pacientes, que se preocupam com o custo do seguro e com a qualidade dos 

tratamentos; os empregadores, que arcam com custos cada vez mais onerosos e 

funcionários insatisfeitos; os médicos e demais prestadores, com rendimentos 

reduzidos, pareceres ignorados e dias de trabalho sobrecarregados de papelada 

burocrática; os planos de saúde, sempre criticados; os fornecedores de 

medicamentos e equipamentos, que lançam várias terapias que salvam ou 

melhoram a vida, mas são acusados de provocar a elevação dos custos; e o 

governo, cujos orçamentos estão fugindo do controle. 

 

Diante de todas essas imposições e dificuldades, as organizações de saúde 

precisam criar diferenciais para se manterem vivas e sólidas. Os gestores têm o 

desafio de escolher e utilizar ferramentas de gerenciamento econômico e financeiro, 

com as quais consigam equilibrar suas finanças e suas “contas”, além de conferir a 

elas algum diferencial competitivo, para que possam se destacar no mercado. Isso 

somente será possível se revelarem a capacidade interna de gerenciar custos, ciclos 

financeiros, investimentos, estrutura de capital, alavancagem financeira e 

rentabilidade, entre outros recursos. 
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1.1 Objetivos da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida e direcionada para responder a um objetivo geral e a 

três objetivos específicos, relativos ao setor de saúde no Brasil. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Identificar como as organizações do segmento de saúde utilizam ferramentas de 

gerenciamento econômico-financeiro para gerar valor e criar diferencial competitivo 

no mercado.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) apresentar as ferramentas de gerenciamento econômico-financeiro mais 

utilizadas na atualidade;  

b) analisar as ferramentas de gerenciamento econômico-financeiro mais 

utilizadas pelas organizações do setor de saúde; e 

c) identificar os objetivos estratégicos presentes na gestão dos hospitais. 

 

1.2 Problema e justificativa 

 

Uma pesquisa sistemática sobre as ferramentas de gerenciamento financeiro, que 

permitam conferir diferencial competitivo em um mercado tão fechado e complexo, 

poderia servir de orientação e sugestão aos gestores de saúde, a fim de impedir que 

hospitais sejam fechados por problemas financeiros, além de poder manter 

organizações saudáveis e rentáveis, que sirvam de inspiração para os investidores, 

estimulando a abertura de novas instituições de apoio à saúde da população. 

 

Os resultados deste trabalho poderão oferecer aos gestores hospitalares 

informações valiosas sobre as práticas atuais do mercado de saúde, em busca de 

direcionamento e melhorias gerenciais dos hospitais, visando oferecer serviços de 

saúde com maior qualidade e rentabilidade. 
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Este trabalho poderá, ainda, ser uma primeira provocação aos agentes do setor de 

saúde no sentido de repensar sua forma de atuação, em busca de melhorias 

conjuntas, tanto para o fornecimento de serviços de saúde de qualidade aos 

pacientes como para a atuação dos prestadores da assistência à saúde, com 

garantias de sobrevivência e rentabilidade satisfatória. 

 

Pretende-se, ainda, com este trabalho, aprofundar os conhecimentos acadêmicos de 

sua autora tanto sobre os conceitos da gestão financeira quanto sobre as práticas de 

finanças voltadas para o segmento de saúde, sua área de atuação e interesse de 

crescimento profissional. 

 

Em face do exposto, pretende-se responder à seguinte pergunta de partida: como as 

ferramentas de gerenciamento econômico-financeiro contribuem para o 

desenvolvimento de maior competitividade e para a geração de valor nas 

organizações do setor de saúde? 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Este trabalho foi estruturado de forma a tornar a compreensão do tema fácil, clara e 

acessível a todos os interessados pelo assunto. Compõe-se de cinco capítulos, que 

estratificam a relevância, o embasamento teórico, a aplicação prática e as 

conclusões acerca da pesquisa. 

 

No capítulo 1, contempla-se a introdução, apresentando a contextualização do tema, 

os objetivos, o problema de pesquisa e a justificativa.  

 

No capítulo 2, procede-se a revisão da teoria necessária para a compreensão do 

desenvolvimento da pesquisa e dos principais conceitos tratados neste trabalho, 

compreendendo: gestão hospitalar; gestão estratégica; indicadores econômicos e 

financeiros; análise financeira como fator estratégico; modelo Fleuriet; e a 

contribuição do referencial teórico para a coleta dos dados. 

No capítulo 3, descreve-se a metodologia utilizada na elaboração do trabalho.  

Abrange: caracterização da pesquisa; população e unidade de análise e de 

observação; coleta dos dados; e estratégias de análise dos dados. 
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No capítulo 4, procede-se a apresentação e análise dos resultados da pesquisa.  

 

No capítulo 5, formulam-se as considerações finais, destacando as limitações da 

dissertação e as sugestões para estudos futuros.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A dinâmica dos mercados, nos dias de hoje, requer que a administração estratégica 

e financeira das organizações se ocupe de um trabalho minucioso e direcionado em 

busca de resultados positivos e adequados. Para tanto, os gestores necessitam não 

só conhecer as diversas ferramentas disponíveis, mas, também, eleger as mais 

adequadas às situações vivenciadas, certificar-se dos recursos disponíveis para a 

execução do trabalho e avaliar detalhadamente as condições de sua 

implementação. 

 

A gestão organizacional, em todas as esferas, constitui condição imprescindível para 

o desenvolvimento das empresas, a garantia de sua sobrevivência e perspectivas de 

crescimento no mercado.  

 

O mercado de prestação de serviços de saúde apresenta peculiaridades que são 

tratadas pela gestão hospitalar. Administrar um hospital vai muito além do âmbito 

empresarial focado no negócio, requer equilíbrio de interesses, priorizando sempre o 

cuidado e o respeito ao bem maior: a vida. 

 

2.1 Gestão hospitalar 

 

A complexidade e a extensão das atividades em saúde representam um grande 

desafio para seus gestores. Os hospitais agregam profissionais de variadas 

formações, como administradores, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 

técnicos em educação física, biólogos, farmacêuticos, odontólogos, psicólogos, 

enfermeiros, biomédicos e médicos de diferentes especialidades. Todos têm 

interesses e necessidades específicos, defrontam-se com situações diversas e estão 

sujeitos a realidades controversas, como o ambiente de atendimento público e o 

ambiente de atendimento particular. Mas o propósito de todos é comum: promover e 

manter a saúde e tratar males de tipos, características, origens, natureza e 

complexidade variadas. 

 

Porter e Teisberg (2007) ressaltam que a complexidade do sistema de saúde é 

assustadora. Prestar serviços de saúde, seja em hospital, clínica ou consultório, é 
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algo complexo, que envolve diversas atividades e desafios. Os prestadores precisam 

lidar com contratos, planos de saúde, negociações de pagamento, cumprimento de 

exigências regulamentares, assimilação de novas tecnologias médicas, melhoria do 

atendimento a clientes e recrutamento e retenção de pessoal. Assimilar todos os 

aspectos para implementar as melhores práticas e aprimorar a eficácia operacional 

pode ser desgastante. 

 

As prestadoras de serviços de saúde vêm empregando, cada vez mais, 

conhecimentos e tecnologia, como forma de valorizar os serviços prestados, 

caracterizados pelo propósito de oferecer melhores condições de atendimento e 

acompanhamento de cada caso, humanizando a atenção dedicada aos pacientes, 

de modo especial e personalizado, com respeito e dignidade.  Cabe aos gestores 

viabilizar para que os objetivos sejam alcançados de forma eficaz para os dois lados 

envolvidos: pacientes e prestadores de serviços médicos.  

 

2.1.1 O hospital 

 

A palavra hospital, derivada do latim hospitale, denota um espaço destinado à 

hospedagem de pessoas doentes, que necessitam de tratamento e cuidados 

especiais. Em sua concepção inicial, os hospitais se ocupavam do atendimento de 

pessoas carentes e de soldados feridos de guerra. Eram estruturas físicas que 

funcionavam como verdadeiros isolamentos sociais, destinados ao recolhimento de 

mendigos e peregrinos.  

 

Spiller et al. (2009) afirmam que os hospitais – historicamente, a expressão mais 

visível das políticas de saúde em todo o mundo – nasceram, segundo o modelo 

medieval, com objetivos humanitários e, fundamentalmente, religiosos, transformando-

se, ao longo do tempo, nas organizações empresariais complexas de hoje. 

 

Londono, Morera e Laverde (2010) afirmam que durante a Idade Média, na Europa, 

os estabelecimentos hospitalares destinavam-se ao atendimento de doentes sob 

uma ideologia caritativa e uma visão predominantemente religiosa. Assim, o hospital 

estava diretamente associado ao controle social, dando um direcionamento 

aceitável, sob o enfoque religioso, aos indivíduos oriundos de classes sociais 
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desprovidas de recursos próprios. As pessoas de classes sociais mais elevadas 

eram atendidas por profissionais de saúde em suas próprias casas ou em palácios. 

 

Londono, Morera e Laverde (2010) inferem que o mercantilismo e a Revolução 

Industrial mudaram completamente o papel social e funcional do hospital. O 

aceleramento do processo de produção exigia níveis de produtividade cada vez 

maiores, ao mesmo tempo em que as péssimas condições de trabalho afetavam 

drasticamente a saúde dos trabalhadores. 

 

Londono, Morera e Laverde (2010) afirmam, ainda, que o aumento com os gastos, 

tanto privados como públicos, com procedimentos de saúde, a incorporação de 

técnicas médicas cada vez mais avançadas e caras, e o domínio da indústria 

farmacêutica em escala global criaram as condições para colocar as entidades 

hospitalares no centro da perspectiva do controle gerencial. 

 

Em uma visão mais moderna, Gonçalves (2006) caracteriza o hospital como parte 

integrante de um sistema de assistência médica à comunidade, que visa melhorar as 

condições físicas e mentais dos cidadãos, objetivando, além da saúde pública, 

benefícios indiretos, como o aumento da capacidade produtiva da população 

economicamente ativa, cuja contribuição para a economia do país é bastante clara.  

 

As entidades de tratamento de saúde, agora, concentram os meios necessários para 

o atendimento de emergências, a produção de diagnósticos e os tratamentos 

contínuos. Assumem, necessariamente, o compromisso com o gerenciamento da 

utilização eficaz de recursos representados por equipamentos, infraestrutura e 

conhecimento técnico especializado.  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o hospital como parte integrante da 

organização médica social, cuja função é proporcionar à população atenção médica 

completa, tanto preventiva como curativa, e cujo serviço de consultas externas 

(ambulatório) alcança a família em seu lar. O hospital, também, é um centro de 

preparação e treinamento de profissionais de saúde, assim como um campo de 

pesquisa biossocial. 
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O hospital responsabiliza-se pela prestação de serviços técnicos e de apoio 

concomitantes, visando ao benefício dos doentes. “Cada instância prestadora de 

desses serviços cumpre a execução de procedimentos, que implicam o consumo de 

recursos, ao mesmo tempo em que devem agregar valor ao serviço final, que é 

percebido pelo usuário/cliente” (RIBEIRO FILHO, 2005, p.16). 

 

Ao longo das últimas décadas, os hospitais deixaram de ser o 
exclusivo centro de investigação diagnóstica, cuidados e terapêutica, 
passando a compartilhar a prestação de serviços em saúde com 
outros agentes, tais como laboratórios, empresas de home care1 
clínicas de investigação por imagem e, mais recentemente, os 
serviços de cirurgia de baixa complexidade, denominados day 
clinics2, além de serviços de acompanhamento de pacientes 
(SPILLER et al., 2009, p.155). 

 

A operacionalização do ambiente hospitalar e do controle gerencial, no plano 

concreto da estrutura do hospital, deve viabilizar-se com a implementação de 

unidades de controle eficazes para direcionar as rotinas, os procedimentos, os 

investimentos e os resultados. 

 

Na Fig. 1, esquematiza-se a perspectiva do controle gerencial do hospital, em busca 

da obtenção de uma entidade eficaz, com as pessoas satisfeitas em todas as 

esferas, as metas organizacionais cumpridas e a garantia de sustentabilidade. 

                                                 
1  Home Care: assistência domiciliar à saúde. 
2  Day Clinics: é um sistema de internação por curto espaço de tempo. Normalmente, o 
paciente é operado no período da manhã e recebe alta no final da tarde do mesmo dia. 
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Figura 1 - Perspectiva de controle gerencial no hospital 

 
Fonte: RIBEIRO FILHO (2005, p. 17). 
 

Ribeiro Filho (2005) afirma que o modelo de controle gerencial, ambientado nas 

unidades de controle, constitui uma resposta possível aos desafios da escassez de 

recursos, da pressão dos custos e, ao mesmo tempo, da necessidade de manter um 

padrão de prestação de serviços ao alcance dos usuários. 

 

O hospital e seu conjunto de atividades podem ser definidos como um sistema 

complexo, com entrada, processamento e saída. O paciente é o personagem mais 

importante do hospital. Em torno dele é que se desenvolve toda a organização do 

sistema. 

 

Borba, Lisboa e Ulhoa (2009) descrevem a organização hospitalar como um sistema 

de entrada de pessoas doentes, que, submetidas a processos de diagnósticos e 

tratamento, são transformadas em pessoas tratadas à saída do sistema (Fig. 2). 
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Figura 2 - Hospital visto como um sistema 
 

 
Fonte: BORBA; LISBOA; ULHOA (2009, p. 12). 
 

No do sistema hospitalar, as funções técnicas constituem aquelas de atenção direta 

ao paciente. Ou seja, os serviços que o hospital proporciona ao paciente visam ao 

diagnóstico e ao tratamento de sua enfermidade. Dentre os subsistemas do hospital, 

existem aqueles que atuam na atenção direta ao paciente (corpo clínico, 

enfermagem, farmácia, nutrição e dietética, fisioterapia e radiologia) e os que atuam 

em ações indiretas para que os serviços aconteçam (administração, serviço de 

atendimento ao cliente, faturamento e credenciamento de convênios, entre outros). 

 

2.1.2 Tipos de organizações hospitalares 

 

Os hospitais podem ser classificados de várias maneiras, considerando-se as 

variáveis econômicas, administrativas, jurídicas e operacionais. 

 

Para Martins (2005), ao analisar os aspectos organizacionais, os hospitais são 

funcionalmente divididos em dois grandes grupos, denominados: “hospital geral” e 

“hospital especializado”:  
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a) hospital geral corresponde àqueles que prestam assistência a pacientes de 

especialidades clínicas e cirúrgicas diversas, podendo ser limitado a um 

grupo etário (hospital infantil e hospital geriátrico), a um grupo da comunidade 

(hospital militar) ou a um grupo específico (hospital de ensino); e 

b) hospital especializado presta assistência a uma patologia específica (hospitais 

psiquiátricos, hospital do câncer, hospital oftalmológico, etc.). 

 

Martins (2005) também classifica o hospital segundo a especialidade e o tipo de 

atendimento: hospital primário, hospital secundário e hospital terciário: 

 

a) hospital primário ou unidade mista – pode não ter nenhuma especialidade, 

tendo apenas médicos generalistas; 

b) hospital em nível secundário – atende pacientes clínicos cirúrgicos e 

obstétricos; e 

c) hospitais terciários ou centros médicos – contam com todas as 

especialidades, como: alergia, hematologia, nefrologia, neurocirurgia, 

endoscopia, medicina nuclear e reabilitação física e mental. 

 

A terceira classificação de Martins (2005) refere-se ao aspecto organizacional, 

dividindo os hospitais, segundo a forma de atuação do corpo clínico. Assim:  

 

a) hospital aberto – permite que médicos não efetivos realizem internação, 

cirurgias e cuidados a seus pacientes; e   

b) hospital fechados – permite a atuação somente de médicos pertencentes ao 

corpo clínico efetivamente contratado pela instituição de saúde.  

 

O hospital faz parte de um sistema hierarquizado e regionalizado de 
assistência médica, podendo ser um hospital primário, secundário ou 
terciário. Pode ser um hospital geral ou especializado. Tem uma 
certa capacidade de atendimento a pacientes externos e internos. 
Tem uma estrutura organizacional, variável se for público (federal, 
estadual, municipal) ou privado. Dependendo dos recursos 
disponíveis, poderá atender determinada demanda com certa 
qualidade (BORBA; LISBOA; ULHOA, 2009, p. 13).  

 

Martins (2005) expõe que, sob a ótica econômica, os hospitais atuam no setor 

terciário, visto que suas atividades concentram-se no comércio e na prestação de 
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serviços de saúde. Eles atuam na prestação de serviços por meio de pessoas 

(médicos, farmacêuticos, enfermeiros e administradores), equipamentos e 

instalações médicas.  

 

Juridicamente, observa-se que os hospitais se organizam em empresas societárias, 

cujo capital é pertencente a duas ou mais pessoas. Nessa modalidade, existem 

vários hospitais privados enquadrados em sociedades por cotas de responsabilidade 

limitada e sociedades anônimas com ações cotadas em bolsas. 

 

Segundo Flood e Scott (1987), a característica dos hospitais depende da demanda 

por seus serviços, estando diretamente relacionada à demanda da população 

(densidade demográfica, gênero, faixa etária e profissão), às possibilidades de 

acesso (conexão com vias de transporte), à existência de outros hospitais na região 

(tipo e capacidade) e ao perfil epidemiológico da população (frequência de doenças), 

que determina as patologias a serem tratadas e o número de pessoas doentes. 

 

2.1.3 O cenário atual da gestão hospitalar 

 

A gestão do hospital moderno apresenta algumas características diferentes 

daquelas do hospital de antigamente, uma vez que o hospital é concebido como 

uma empresa prestadora de serviços de saúde, permanentemente disponível para 

atender a todas as expectativas e demandas de um cliente: o paciente. Além disso, 

o hospital precisa operar em um mundo de competência, com base na qualidade. 

Essa competência deve ser estabelecida sobre os seguintes pilares: planejamento, 

organização, satisfação do trabalhador, orçamento, avaliação de gestão, 

disponibilidade de retroalimentação (feedback) e ética. 

 

O setor privado de serviço de saúde suplementar é predominantemente composto 

por pequenas empresas, com tendências conservadoras de administração, sem 

poder de barganha e com baixa qualificação de gestão. 

 

Borba, Lisboa e Ulhoa (2009) descrevem o setor de saúde como altamente 

complexo e sensível, devido ao objetivo social das instituições, à essencialidade dos 

serviços prestados, aos altos custos de operação e à escassez de recursos, além 
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das interconexões relacionais entre os entes públicos, filantrópicos e privados, o que 

gera altíssimo grau de dificuldade na gestão de organizações e instituições 

integrantes do setor. 

 

Porter e Teisberg (2007) afirmam que existe no setor de saúde uma competição de 

soma zero, que se destaca por:  

 

a) acirrada e desesperada competição para transferir custos – dos planos de 

saúde para os consumidores, dos consumidores para os planos, das 

empresas para os planos, do governo para os planos, dos planos para o 

governo e dos prestadores de serviços para os planos, e vice-versa; 

b) acirrada competição entre os planos de saúde para o aumento do número de 

segurados, e não para a qualidade dos serviços contratados e prestados; 

c) equivocada tentativa de padronizar atendimentos aos pacientes, com a 

implantação de protocolos rígidos, em lugar de estimular a competição por 

resultados; e 

d) todos os envolvidos com o setor de saúde – governo e agências reguladoras, 

operadoras de planos de saúde, fornecedores, prestadores de serviços 

hospitalares e clientes – compartilharem responsabilidades na gênese de 

todos os graves problemas de gestão detectados. 

 

Para que os hospitais alcancem suas metas, não basta que sejam administrados 

eficientemente; devem ser conduzidos de forma eficaz. Ou seja, devem utilizar todas 

as metodologias, ferramentas e recursos disponíveis. Da aplicação eficaz desses 

recursos depende o sucesso do gerenciamento hospitalar, de acordo com a 

realidade de cada hospital, adaptado a cada região e condições locais de 

funcionamento. 

 

Há, também, que se deixar para trás a cultura de hospitais administrados por 

profissionais da saúde – mais especificamente, médicos. A grande maioria desses 

profissionais não possui formação específica para o cargo, além de disponibilidade 

de tempo para dedicação direcionada aos processos de gestão. Assim, a 

administração se torna pouco profissionalizada e desprovida de eficiência efetiva 

para a atuação.  
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Gonçalves (2006) ressalta que, aliado às diversas dificuldades, há o fato de que a 

maioria dos empresários do setor de saúde é composta por médicos que assumiram 

funções gerenciais, muitas vezes, sem uma preparação acadêmica prévia, e que 

vivem atormentados sobre qual a melhor decisão a tomar em um contexto cada vez 

mais complexo e fortemente incorporador de novas tecnologias.  

 

Porter e Teisberg (2007) ressaltam, ainda, que o domínio das questões gerenciais 

entre os prestadores de serviço de saúde é limitado, especialmente entre indivíduos 

com formação apenas médica. Melhorar a capacidade gerencial será um desafio 

para todos os prestadores, especialmente porque a cultura da medicina não tem 

encarado a gestão como algo importante ou que traga prestígio. Os prestadores 

precisarão montar uma estratégia consciente para fornecer treinamento adequado 

às equipes médicas, à medida que as suas responsabilidades gerenciais se 

ampliem, e buscar indivíduos com bagagem gerencial, ao recrutarem novos talentos. 

 

A facilidade de acesso à informação faz com que os pacientes fiquem cada vez mais 

exigentes em termos quantitativos e, principalmente, qualitativos, no que diz respeito 

à assistência médico-hospitalar, exigindo maior dedicação e cuidado na 

administração do hospital. Gonçalves (2006) afirma que os doentes esperam 

encontrar nessas instituições uma gestão moderna, dotada de equipamentos e 

medicamentos de última geração, o que torna o hospital uma organização cada vez 

mais complexa, sem esquecer o binômio custo-benefício, cujo resultado é 

fundamental para o sucesso de suas realizações. 

 

2.1.4 A administração financeira hospitalar 

 

A administração financeira dos hospitais tem como papel fundamental assumir o 

caráter empresarial do negócio. O lado assistencial não será esquecido, mas a 

viabilidade financeira da operação terá grande peso na avaliação e decisão de seus 

gestores. Coordenar esforços para incrementar a saúde financeira é fundamental 

para a própria sobrevivência, assim como para seu aprimoramento. 

 

Gonçalves (2006) destaca que é um grande erro não considerar o hospital como 

uma instituição que deve apresentar resultados financeiros, como os esperados de 
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uma atividade empresarial. Em última instância, o hospital deve ser visto como um 

prestador de serviços cujo sucesso, do ponto de vista financeiro, está em manter o 

equilíbrio entre custeio e receita, para o bem de sua saúde financeira. Para tanto, é 

necessário que haja um mínimo de estrutura físico-financeira, que permita gerenciar 

os recursos adequadamente diante das necessidades sempre crescentes do 

hospital. 

 

Ribeiro Filho (2005) define a administração financeira hospitalar como o estudo das 

formas pelas quais é possível responder às seguintes perguntas: 

 

a) que investimentos de longo prazo deveriam ser feitos em instalações 

hospitalares, equipamentos médicos, máquinas, etc.? 

b) onde seriam obtidos os recursos financeiros de longo prazo para financiar tais 

investimentos? 

c) como administrar as atividades diárias, cobrar as contas médicas de seus 

pacientes, pagar os fornecedores e realizar compras de medicamentos, entre 

outras? 

 

A gestão financeira hospitalar, segundo Gonçalves (2006), corresponde a um 

conjunto de técnicas específicas imprescindíveis para que a administração das 

organizações de saúde viabilize a perpetuação da entidade, a remuneração 

adequada dos fatores de trabalho e capital e a excelência dos serviços médicos. 

 

O administrador financeiro de um hospital toma decisões em nome de seus 

acionistas, e ambos tomam decisões em busca de atender às necessidades dos 

pacientes, que constituem as medidas corretas para que os serviços prestados 

sejam resolutivos, de qualidade e com baixo custo. 

 
Para Martins (2005), o administrador financeiro do hospital deve atuar de acordo 

com os interesses dos proprietários e dos pacientes. Ao tomar decisões que 

minimizam os custos dos recursos organizacionais sem prejuízo da eficiência e da 

qualidade do serviço, atendem à expectativa de maximizar o valor do capital próprio 

do hospital e de minimizar os preços dos serviços hospitalares para os pacientes. 
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Martins (2005) afirma, ainda, que um dos motivos das dificuldades financeiras dos 

hospitais é a ausência de planejamento financeiro de longo prazo, contemplando as 

decisões de investimento e financiamento de forma inter-relacionada, o 

acompanhamento do crescimento e os limites de crescimento do hospital. Os ativos 

que o hospital planeja adquirir devem ser analisados com a capacidade de conseguir 

recursos para financiá-los e agregar valor aos serviços hospitalares e ao patrimônio 

dos proprietários. 

 

A gestão dos recursos financeiros do hospital será fundamental no fornecimento de 

serviços de saúde compatíveis, oferecendo preços nos níveis de mercado, 

garantindo a acessibilidade da população, além de preços viáveis para a instituição, 

de acordo com os custos operacionais incorridos durante a prestação dos serviços 

médicos. 

 

2.1.4.1 A administração dos custos hospitalares 

 

O custo hospitalar pode ser definido pelo valor dos bens e/ou serviços consumidos 

ou aplicados, em dado espaço de tempo, na produção dos serviços prestados pelo 

hospital. 

 

Londono, Morera e Laverde (2010) afirmam que os custos podem ser classificados 

de várias formas: como informação contábil, em “custos” e “despesas”; em função 

das unidades de referência, em “diretos” ou “indiretos”; de acordo com o volume de 

produção, em “fixos” e “variáveis”; ou em “diferenciais” e “inalterados”, segundo a 

importância para a tomada de decisões. Para custear um tratamento médico, 

deverão ser definidos quais são os custos diretos do tratamento e quais não são. 

Mesmo assim, a avaliação dos custos variáveis e fixos do tratamento permite fazer 

uma análise marginal. 

 

A apuração dos custos hospitalares é descrita por Gonçalves (2006) como o 

processo de alocar todos os custos dos serviços de saúde a centros ou unidades de 

custos que produzem serviços finais. A apuração ou análise de custos é o processo 

de manipulação ou redistribuição dos dados ou informações das contas existentes 

para obter os custos dos serviços de saúde prestados. 
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Borba, Lisboa e Ulhoa (2009) ressaltam que o sistema de custos nas instituições de 

saúde é essencial para a obtenção de informações que permitam a elaboração do 

preço do serviço prestado e, consequentemente, a margem de ganho pelo serviço; a 

avaliação da viabilidade de novos investimentos para o hospital; o planejamento e a 

reestruturação das atividades e processos, melhorando a qualidade e os ganhos; o 

controle, principalmente pela avaliação de desempenho e mensuração de 

resultados; e a tomada de decisão, embasada em dados concretos. 

 

A sistemática de apuração dos custos nos serviços de saúde deve, 

necessariamente, oferecer as seguintes informações: 

 

a) custos próprios de cada área da estrutura organizacional (pessoal, encargos, 

depreciação); 

b) custos distribuídos em cada área, calculados de acordo com critérios 

previamente definidos (energia elétrica, água, telefone, seguros, etc.); e 

c) custos operacionais de cada área produtiva (custo do leito/dia de internação, 

custo da hora de utilização do centro cirúrgico, etc.). 

 

Gonçalves (2006) divide a apuração em grandes grupos distintos: 

 

a) despesas com medicamentos e materiais médicos: os medicamentos e 

materiais médicos são insumos do processo de produção nos hospitais, 

respondendo por uma parcela elevada dos custos totais; 

b) despesas com pessoas (mão de obra): o hospital é uma entidade prestadora 

de serviços que depende fundamentalmente do desempenho de atividades 

dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, etc.); 

c) despesas operacionais: englobam todas as despesas associadas aos 

componentes da estrutura organizacional do hospital. 

 

O Quadro 1 exemplifica três centros de custos muito comuns na apuração dos 

custos hospitalares de forma global: 
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Quadro 1 - Centros de custos comuns em hospitais 
Centros de 

custos e produtos 
Centros de 

custos de apoio 
Centros de 

custos administrativos  

Ambulatório 
Serviços de 
enfermagem Gestão de RH 

UTI cirúrgica Sala de parto Serviços administrativos 
UTI neonatal Serviços de anestesia Conservação e reparos 
Internação adulta Serviços de radiologia Suprimentos médicos 
Internação infantil Serviços de tomografia Controle de materiais 
Centro cirúrgico Laboratório de análise Controle financeiro 
Odontologia Banco de sangue Serviço de estatística 
Pronto-socorro Serviços de fisioterapia Almoxarifado 
  Eletrocardiologia Transportes 
  Eletroencefalografia   
  Serviços de reabilitação   
  Lavanderia   
  Serviços de nutrição   
  Serviço social   
  Farmácia   

 

Fonte: GONÇALVES (2006, p. 280). 
 

Ribeiro Filho (2005) explica que em uma entidade hospitalar, a correta identificação, 

mensuração e acumulação dos custos constituem fator fundamental para a 

concretização de um ambiente operacionalmente eficaz. 

 

O hospital, por sua complexidade, necessita de um sistema de apuração de custos 

eficiente, que permita a avaliação dos custos praticados por componentes da 

estrutura organizacional e por procedimentos médicos. A implantação do sistema 

será rápida e eficiente desde que se disponham de recursos adequados e de 

esforços canalizados para tal. 

 

A gestão de empresas de prestação de serviços de saúde é extremamente 

complexa, devido à sua estrutura, aos diferentes tipos de interesses, aos diversos 

entes envolvidos e, principalmente, ao agente maior dos serviços oferecidos: o ser 

humano e a vida. Diante disso, faz-se necessário que a profissionalização e a 

eficiência da administração sejam as mais minuciosas possíveis, competentes e 

modernas. Para tanto, os gestores devem estabelecer os objetivos do hospital como 

organização e canalizar a gestão estratégica de forma a alcançá-los. 



 

 

31

 

2.2 Gestão estratégica e competitividade 

 

No ambiente de negócios global, cercado por rápidas e complexas mudanças, a 

gestão estratégica tem-se tornado uma das principais ferramentas para avaliar e 

enfrentar as incertezas, além de direcionar os caminhos a seguir. Estratégias 

adequadas devem ser testadas quanto aos seus reais resultados. 

 

A gestão estratégica consiste em um processo de elaboração e implementação de 

novos elementos de reflexão e ação sistemática continuada, a fim de avaliar a 

situação, formular projetos de mudanças e acompanhar e gerenciar as unidades 

organizacionais e sua interação como um todo. 

 

Porter (1991) define o processo de implementação da estratégia competitiva como 

um conjunto de ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição defensável, 

enfrentar com sucesso as cinco forças competitivas e, assim, obter um retorno sobre 

o investimento adequado para a organização. Para ele, as cinco forças competitivas 

(entrada, ameaça de substituição, poder de negociação dos compradores, poder de 

negociação dos fornecedores e rivalidade) determinam a intensidade da 

concorrência, bem como a rentabilidade da empresa em relação ao mercado. 

 

Ainda, segundo Porter (1991), as organizações podem fazer uso de três abordagens 

genéricas para superar a concorrência, a saber: 

 

a) a liderança em custo: exige a construção agressiva de instalações em escala 

eficiente, a perseguição vigorosa de redução de custo pela experiência, 

controle rígido do custo e das despesas gerais, que não permita a formação 

de contas marginais dos clientes, e a minimização do custo em áreas como 

pesquisa e desenvolvimento, assistência a clientes e marketing; 

b) a liderança em diferenciação: significa diferenciar o produto ou serviço 

oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado único no âmbito 

do mercado global. Os métodos para a diferenciação podem ser, por 

exemplo: tecnologia, design, material, funcionalidade, customização e prazos, 

entre outros; e 
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c) a liderança pelo enfoque: é uma estratégia que busca focar em determinado 

grupo comprador, um segmento da linha de produtos ou um mercado 

geográfico. 

 

Barney e Hesterly (2007) definem que a implementação da gestão estratégica 

compreende quatro passos importantes e direcionados, a saber: 

 

a) diagnóstico estratégico – realizam-se os levantamentos das informações, 

processos, posicionamentos, direcionamentos, objetivos, etc., atualmente 

vigentes na organização, tais como competitividade da empresa em relação 

ao mercado, portfólio de produtos, ações de mudanças, vulnerabilidade às 

ameaças existentes, quantidade de recursos estratégicos disponíveis e 

projetos futuros; 

b) prontidão estratégica – faz-se a verificação da disponibilidade e envolvimento 

da direção da organização em relação ao futuro. Principalmente, avalia se as 

ações tomadas pelos gestores e pela alta administração estão alinhadas com 

a missão, visão, valores e objetivos da organização; 

c) direcionamento estratégico – define-se o caminho que precisa ser seguido em 

busca de sobrevivência ou destaque em relação ao cenário. São 

selecionadas as prioridades em função da gravidade dos problemas 

encontrados e, em seguida, é estabelecida uma sequência lógica para a 

implementação das ações, com foco naquelas consideradas prioritárias; e 

d) vigilância estratégica – posiciona-se em relação aos objetivos futuros.  Deve-

se observar, acompanhar, questionar e vasculhar o horizonte, no tempo e no 

espaço, à procura de possíveis riscos e oportunidades que possam exigir, 

oportunamente, o direcionamento de ações antecipadas e respostas 

estratégicas positivas, garantindo o sucesso e a continuidade do negócio. 

 

A gestão estratégica percorre todos esses passos e define um novo direcionamento 

para alcançar os objetivos da organização. Por meio desta, são traçados os passos, 

as metas e as formas de conduzir o negócio. 

 

Segundo Rappaport (2001), as demonstrações financeiras projetadas – mais 

especificamente, as estimativas projetadas de lucros – geralmente, servem de base 
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para julgar a atratividade do plano estratégico ou das ações de longo prazo para a 

empresa. 

 

Rappaport (2001) afirma, ainda, que o processo de cálculo do valor das estratégias 

e de seu ganho, sob a forma de vantagem competitiva, origina-se diretamente do 

processo de formulação da estratégia. Para cada estratégia, o processo de 

avaliação envolve o estabelecimento de pressupostos ou previsões razoáveis. 

Assim, avalia-se os resultados, incluindo o impacto no valor de possíveis variações 

em relação ao cenário avaliado como o mais provável. Ao final, os gestores devem 

ser capazes de responder a várias perguntas, tais como: 

 

a) de que maneira as estratégias alternativas afetariam a criação de valor para o 

acionista? 

b) qual estratégia tem probabilidade de gerar mais valor? 

c) para a estratégia selecionada, quão sensível é o valor a fatores internos e 

externos ao negócio não contemplados no cenário “mais provável”? 

d) que unidades de negócio estão criando mais valor para o acionista? 

e) quais unidades de negócio têm um potencial limitado de geração de valor e, 

portanto, devem ser candidatas ao desinvestimento? 

f) que combinação de estratégias irá gerar o maior valor total? 

g) quais unidades de negócio geram caixa e quais drenam o caixa? 

h) até que ponto a empresa pode financiar suas estratégias propostas a partir de 

fontes internas e ao montante da dívida ou do capital próprio adicional terá 

que ser levantado? 

 

Kaplan e Norton (2004) enumeram cinco princípios gerenciais para tornar a 

organização orientada para a estratégia, a saber: 

 

a) traduzir a estratégia em termos operacionais; 

b) alinhar a organização à estratégia; 

c) transformar a estratégia em tarefa de todos; 

d) converter a estratégia em processo contínuo; e 

e) mobilizar a mudança por meio da liderança executiva. 
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Kaplan e Norton (2004) descrevem, ainda, a equação da execução da estratégia de 

forma bem sucedida: 

 

Resultados notáveis = descrição da estratégia + mensuração da estratégia + gestão 

da estratégia 

 

Ao lado da gestão estratégica caminham os direcionamentos e objetivos financeiros, 

em busca do alcance das metas globais da organização. Assim, a gestão financeira 

deve estar alinhada à estratégia da organização, utilizando ferramentas adequadas 

que permitam o melhor monitoramento dos resultados em termos de ganhos reais.  

 

Na visão de Gluck et al. (1981), uma empresa administrada estrategicamente, 

articula seu processo de planejamento em até cinco níveis (Figura 3). O nível mais 

básico corresponde ao planejamento de produtos, preço, vendas e serviços e, ainda, 

suas relações com o mercado. No segundo nível, as unidades empresariais 

controlam sua posição de mercado, estrutura de custos, etc. No terceiro, os recursos 

podem ser utilizados em todas as unidades para se obter economia de escala. Para 

o quarto nível, as estratégias comuns são utilizadas por várias unidades, 

relacionando-se à dimensão operacional que o planejamento deve contemplar. No 

último nível, há a fixação dos objetivos e a mobilização de recursos humanos e 

financeiros de toda a organização. A Fig. 3 traz um desenho claro da abrangência e 

complexidade dos níveis do planejamento. 

 

Figura 3 - Níveis do planejamento 

 
Fonte: GLUCK et al. (1981, p. 87). 
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Tavares (2008)a afirma que a primeira fonte de criação de vantagem competitiva de 

uma organização advém da criação de produtos e negócios fundamentalmente 

novos e que ofereçam dificuldade de cópia ou imitação imediata. A reestruturação 

do portfólio tem-se orientado para a redução da variedade, o benchmarking para ser 

igual ao que se busca como referência, a reengenharia para aprimorar o estado 

atual e a empresa precisa reinventar e se diferenciar em algum aspecto das demais 

concorrentes de mercado. A Fig. 4, que detalha a busca da competitividade, é bem 

esclarecedora nesse sentido. 

 

Figura 4 - Busca da competitividade 

 
Fonte: TAVARES (2008a, p. 47). 
 

A gestão estratégia está diretamente associada à gestão financeira das 

organizações. Elas caminham lado a lado em busca de resultados positivos, de 

acordo com o esperado por seus clientes internos, externos e acionistas. 

 

2.3 Gestão financeira 

 

A gestão financeira consiste em um conjunto de ações e procedimentos 

administrativos que envolvem as práticas e os registros contábeis, as rotinas 

financeiras operacionais, o planejamento, a análise e o controle das atividades 

financeiras da empresa, visando maximizar seus resultados econômicos e 

financeiros. Ela permitirá avaliar o quanto a organização é ou não rentável, 

possibilitando a remuneração adequada e/ou esperada, segundo as expectativas de 

seus investidores. 
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A gestão financeira é a gestão de recursos financeiros em seu 
sentido mais amplo; constitui, cada vez mais, um elemento crítico e 
imprescindível do gerenciamento dos serviços de saúde, tanto 
públicos quanto privados. Tem papel importante no processo de 
tomada de decisões e impacto crítico nas finanças, contribuindo 
significativamente para muitas das decisões que determinam a 
viabilidade econômico-financeira das instituições ou programas. Além 
de decisões de cunho estritamente financeiro, escolhas não 
financeiras, com implicações diretas e indiretas nas finanças, 
também acontecem, como a contratação de pessoal ou a 
implantação de novos produtos ou serviços. Isso reforça a ideia de 
que a gestão financeira é mais do que o simples planejamento e 
execução do orçamento. Na verdade, pode-se dizer que em todas as 
decisões tomadas há uma contrapartida financeira (GONÇALVES, 
2006, p. 316). 

 

Brasil e Brasil (2008) subdividem a gestão financeira em duas etapas, ordenadas e 

complementares: 

 

a) o planejamento deve amarrar-se, nos níveis econômico e financeiro, ao 

crescimento equilibrado da empresa no curto e longo prazo. Na prática, 

funciona como um processo interativo de ensaio e erro, e não prescinde de 

uma forte dose de intuição e feeling em relação ao negócio e ao mercado; e 

b) o acompanhamento e o controle devem ser feitos por meio da escolha de 

parâmetros que refletem os pontos críticos da estrutura da empresa nos 

níveis econômico e financeiro. Essa avaliação deve ser feita periodicamente, 

com base nos balancetes (mensal, bimestral, trimestral e quadrimestral), de 

acordo com o tipo e o porte do negócio. 

 

Ross, Jaffe e Westerfield (2009) destacam a gestão financeira como uma forma 

sistematizada de alcançar os objetivos e as metas financeiras da organização. Como 

as empresas diferem em relação ao ramo, à estrutura, ao tamanho, ao mercado, 

etc., a gestão não é feita de forma padronizada. Porém, há sempre elementos em 

comum, como previsão das vendas, demonstrações projetadas, necessidades de 

ativos e premissas econômicas. 

 

Existem diversas ferramentas que facilitam e viabilizam a gestão financeira e a 

mensuração de seus resultados. Dentre elas, destacam-se o uso da ferramenta de 

gestão do fluxo de caixa, a análise e interpretação das informações contidas nas 
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demonstrações financeiras, a mensuração e acompanhamento de indicadores 

financeiros, o acompanhamento da necessidade de capital de giro, a gestão 

minuciosa e detalhada dos custos da organização, o uso de ferramentas como o 

Balanced Scorecard (BSC), que integram a gestão financeira e a gestão estratégica 

em uma só ferramenta, e o uso de ferramentas que permitem a percepção e a 

mensuração da geração de valor na organização. 

 

2.3.1 Fluxo de caixa 

 

Fluxo significa movimento. Logo, o fluxo de caixa pode ser definido como o 

movimento de caixa da organização. Ele organiza de forma sistemática as entradas 

e saídas, permitindo a visualização de sobras de recursos ou a necessidade de 

injeção de capital para a manutenção da operação. 

 

Caracteriza-se por ser uma ferramenta de planejamento financeiro que permite 

controlar as rotinas financeiras do dia a dia, fornece informações para a tomada de 

decisão e permite a visualização da criação de valor para os acionistas. 

 

A Fig. 5 apresenta de forma esquemática a estrutura do fluxo de caixa de uma 

unidade hospitalar, contendo suas entradas e saídas de recursos, além de conferir 

visibilidade às suas formas de aplicação. 
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Figura 5 - Fluxo de caixa de um hospital 

 
Fonte: GONÇALVES (2006, p. 257). 
H3 e SIA4 
 

O fluxo de caixa é um retrato fiel da situação financeira da empresa. Proporciona ao 

gestor uma fotografia das entradas e saídas de recursos financeiros e evidencia 

tanto o passado como o futuro, permitindo projetar, dia a dia, a evolução disponível, 

de forma que possam ser tomadas, com a devida antecedência, as medidas 

cabíveis para enfrentar a escassez ou excesso de recursos. 

 

Matarazzo (2010) aponta os principais objetivos da demonstração do fluxo de caixa 

como: 

 

a) avaliar as alternativas de investimentos; 

b) avaliar e controlar ao longo do tempo as decisões importantes que são 

tomadas na empresa, com reflexos monetários; 

c) avaliar as situações presentes e futuras do caixa na empresa, posicionando-a 

para que não chegue a situações de falta de liquidez; e 

d) certificar se os excessos momentâneos de caixa estão sendo devidamente 

aplicados. 

                                                 
3  Sistema de Informação Hospitalar (SIH). 
4  Sistema de Informação Ambulatorial (SAI). 
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Na visão de Ross, Jaffe e Westerfield (2009), a primeira etapa na elaboração da 

demonstração do fluxo de caixa consiste na determinação da variação do saldo de 

caixa produzido pelo fluxo das atividades operacionais. A segunda etapa 

corresponde à elaboração de um ajuste em função do fluxo de caixa associado à 

atividade de investimento. A etapa final envolve o ajuste em função do fluxo de caixa 

decorrente de atividades de financiamento, tais como pagamentos líquidos feitos a 

credores e proprietários, incluindo-se os juros durante o período. Assim, ele destaca 

as três componentes da determinação dos fluxos de caixa: 

 

a) fluxo de caixa das atividades operacionais – envolve as atividades normais da 

empresa na fabricação e venda de produtos e na prestação de serviços. Seu 

cálculo inicia-se pelo lucro líquido encontrado nas demonstrações de 

resultado, prossegue pela soma das despesas não desembolsadas e termina 

pelo ajuste das variações de ativos e passivos circulantes (exceto caixa); 

b) fluxo de caixa das atividades de investimento – envolve as alterações nos 

ativos permanentes: aquisições e vendas de ativos imobilizados, ou seja, os 

gastos líquidos de capital; e 

c) fluxo de caixa das atividades de financiamento – incluem as variações nos 

volumes de capital próprio e capital de terceiros. 

 

A utilização da ferramenta de fluxo de caixa confere ao gestor um instrumento de 

planejamento operacional de curto prazo e uma visão estratégica para as projeções 

de longo prazo. 

 

2.3.2 Análise das demonstrações financeiras 

 

A análise das demonstrações financeiras consiste em extrair informações dos 

balanços e das demonstrações de resultados para calcular indicadores que 

forneçam uma visão ampla da situação econômica e financeira da empresa. A 

profundidade da análise irá depender do conjunto de índices escolhidos para se 

fazer a avaliação. 

 

Matarazzo (2010) subdivide a análise das demonstrações financeiras em: análise da 

situação financeira; e análise da situação econômica. Inicialmente, as análises são 
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feitas de forma separada. Posteriormente, as conclusões são feitas em conjunto. Da 

mesma forma, os índices são agrupados em indicadores que evidenciam a situação 

econômica (índices de rentabilidade) e índices que evidenciam a situação financeira. 

Estes últimos são subdivididos em: índices de estrutura de capital; e índices de 

liquidez.  

 

              Estrutura 

Situação financeira  

              Liquidez 

 

Situação econômica                    Rentabilidade 

 

A análise das demonstrações financeiras pode ser classificada, ainda, em três tipos 

distintos: análise horizontal; análise vertical; e análise em corte transversal. 

 

2.3.2.1 Análise horizontal 

 

Para se fundamentar uma análise com objetivos decisórios, é necessário 

fundamentar os resultados obtidos por meio de comparações com dados 

previamente determinados ou com outras ocasiões. Por meio dela, é possível 

comparar dados passados com dados presentes e projetar situações futuras. 

 

A análise horizontal consiste na comparação simples, feita entre valores, ou 

resultados de uma mesma conta, ao longo dos exercícios considerados. É uma 

análise ao longo do tempo, em que se desenvolvem números índices. Deve ser 

calculada pela seguinte fórmula: 

 

N. Índice =   Vn       -1 X 100 

    Vn-1 

 

Em que:  

 

Vn = Valor no tempo atual; e 

Vn-1 = Valor no tempo anterior. 
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A avaliação horizontal no balanço permite, por exemplo, acompanhar a evolução de  

ativos e passivos em certo prazo, explicitando a existência de folga ou aperto 

financeiro. 

 

Matarazzo (2010) define a análise horizontal como uma avaliação da evolução de 

cada conta de uma série de demonstrações financeiras em relação a outras 

tomadas como base. A evolução de cada conta irá mostrar os caminhos trilhados 

pela empresa e suas possíveis tendências. 

 

2.3.2.2 Análise vertical 

 

A análise vertical também representa uma forma de comparação, que é expressa 

em forma percentual, relacionando uma conta ou grupo de contas do balanço com 

um valor afim relacionável, constante do mesmo demonstrativo. Ela permite 

mensurar a participação relativa de cada demonstrativo e sua respectiva evolução 

no tempo. 

 

Matarazzo (2010) afirma que a análise vertical baseia-se em valores percentuais das 

demonstrações financeiras e no percentual em que cada conta demonstra sua real 

importância no conjunto. Para tanto, calcula-se o valor de cada conta em relação a 

um valor base. 

 

2.3.2.3 Análise em corte transversal 

 

A análise em corte transversal envolve a comparação entre índices financeiros de 

diferentes empresas em um mesmo ponto no tempo. De forma geral, é feita quando 

os analistas pretendem examinar o desempenho de uma empresa em relação ao de 

outras do mesmo setor. 

 

Gitman (2010) define o corte transversal como benchmarkig – ou seja, os valores 

dos índices de uma empresa são comparados ao de uma concorrente importante ou 

a um grupo de empresas concorrentes com quem ela deseja competir. 
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A abordagem mais informativa da avaliação de índices financeiros combina as três 

modalidades de avaliação: horizontal, vertical e transversal. A visão conjunta 

permitirá a visualização da tendência de comportamento do indicador ao longo do 

tempo e em relação ao seu setor de atuação. Diversos indicadores econômicos e 

financeiros podem ser avaliados para compreender a atual situação da organização, 

assim como direcionar seus objetivos e passos futuros. 

 

2.3.3 Indicadores econômicos e financeiros 

 

Os índices econômico-financeiros são inter-relações dos demonstrativos contábeis, 

de forma que cada um fornece a visão de um aspecto específico da situação ou 

desempenho da organização. Tais relações são quocientes que representam cada 

qual uma interpretação, conforme o número calculado. 

 

Spiller et al. (2009) ensinam que o valor dos indicadores, definidos e medidos de 

modo adequado e fidedigno, reside na capacidade de apontar factualmente a 

situação da organização. É necessário entender que tudo que é medido, é 

melhorado, ou que, de outro modo, não é possível melhorar o que não se consegue 

medir, resultando na busca por indicadores, pelo processo de alcance das metas. 

 

Ainda segundo Spiller et al. (2009), os indicadores financeiros ajudam a definir e a 

monitorar as ações gerenciais direcionadas aos processos. Ao possibilitarem a 

quantificação dos resultados, revelam as propriedades das ações em termos de 

metas e objetivos organizacionais alcançados. Além disso, eles:  

 

a) apresentam, a partir de diferentes perspectivas, os resultados obtidos; 

b) orientam as melhorias, a partir do diagnóstico dos processos; 

c) definem tendências, a partir da performance atual; e 

d) fornecem medidas quantitativas necessárias para projeções e modelos de 

apoio à tomada de decisão. 

 

Como regra geral, uma análise financeira baseada no cálculo de indicadores 

elaborada de forma adequada utiliza, no mínimo, dados da demonstração do 

resultado do exercício e do balanço patrimonial. 
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Gitman (2010) afirma que, antes de discutir índices específicos, faz-se necessário 

considerar algumas precauções em relação ao seu uso: 

 

a) índices que revelam grandes desvios em relação à norma são sintomas de 

problema. São necessárias análises profundas para a identificação das 

causas desses problemas; 

b) um índice por si só não costuma fornecer informação suficiente para julgar o 

desempenho geral da organização; 

c) os índices que estão sendo comparados devem ser calculados utilizando-se 

demonstrações financeiras de mesma data, visto que os efeitos de 

sazonalidade poderão levar a interpretações distorcidas e equivocadas; 

d) os cálculos dos índices devem privilegiar o uso de demonstrações financeiras 

auditadas; 

e) os dados financeiros comparados devem ter sido elaborados com o mesmo 

tratamento contábil; e 

f) os resultados podem ser distorcidos ou influenciados por efeitos da inflação, 

sendo necessária a realização de ajustes para o tratamento dos dados antes 

do cálculo do índice. 

 

Os índices financeiros podem ser classificados, de forma mais detalhada e 

direcionada, como: índices de solvência; índices de estrutura patrimonial; índices de 

rentabilidade; índices de gestão de recursos; e índices de avaliação de ações. 

 

2.3.3.1 Índices de solvência 

 

Ross, Jaffe e Westerfield (2009) definem liquidez como a facilidade e a velocidade 

com que os ativos podem ser convertidos em dinheiro. Quanto mais líquidos forem 

os ativos, menor a possibilidade de que a organização enfrente problemas para 

saldar suas dívidas no curto prazo. Assim, a probabilidade de evitar dificuldades 

financeiras pode estar ligada à liquidez da empresa. 

 

− liquidez geral (LG) – representa a proporção dos bens e direitos a serem 

realizados no curto e no longo prazo, em relação às dívidas totais. 
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LG =  ativo circulante + realizável em longo prazo 

           passivo circulante + exigível em longo prazo 

 

Galvão et al. (2008) explicam que, sem considerar a dinâmica de operação da 

empresa, o resultado desse índice mostra o quanto a empresa mantém aplicado em 

relação ao que ela tem de financiamentos a serem quitados no mesmo prazo. Em 

termos de liquidez, quanto maior o índice, melhor será a situação financeira da 

organização. 

 

− liquidez corrente (LC) – demonstra a capacidade de pagamento das dívidas 

de curto prazo. Sempre que apresentar valor maior que 1,0, existe solvência 

no curto prazo. 

 

LC =   ativo circulante 

            passivo circulante 

 

Gitman (2010) afirma que quanto maior o índice de liquidez corrente, mais líquida 

será a empresa. O valor do índice será mais ou menos aceitável pelos gestores e 

pelo mercado, de acordo com o segmento em que ela atua. 

 

− liquidez seca (LS) – mede a relação entre os ativos de maior liquidez e as 

dívidas de curto prazo. 

 

LS =    ativo circulante  -  estoques 

          passivo circulante  

 

Este índice é um teste de força aplicado à empresa; visa medir o 
grau de excelência de sua situação financeira. De um lado, abaixo de 
certos limites, obtidos segundo padrões do ramo, pode indicar 
alguma dificuldade de liquidez, mas raramente tal conclusão será 
mantida quando o índice liquidez corrente for satisfatório. De outro 
lado, o índice de liquidez seca conjugado com alto índice de liquidez 
corrente é um reforço à conclusão de que a empresa é uma ‘atleta de 
liquidez’ (MATARAZZO, 2010, p. 108). 

 

O Quadro 2, apresenta uma comparação lógica e didática entre o índice de liquidez 

seca e o índice de liquidez corrente. Nos casos que tanto a liquidez seca quanto a 
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liquidez corrente forem altas, a situação financeira da organização será boa. O 

inverso determina que em situações em que tanto a liquidez seca quanto a liquidez 

corrente forem baixas, a situação será insatisfatória. Nos casos em que os dois 

níveis de liquidez encontrem-se em posições inversas (liquidez seca alta e liquidez 

corrente baixa ou liquidez seca baixa e liquidez corrente alta), devem ser avaliadas 

de forma mais pontual e específica para definir a situação financeira. 

 

Quadro 2 - Liquidez seca versus liquidez corrente 

Liquidez Liquidez corrente 

 
 
 

Liquidez 
seca 

Nível Alta Baixa 

Alta Situação financeira boa 

Situação financeira em princípio 

insatisfatória, mas atenuada pela boa 

liquidez seca. Em certos casos pode 

até ser considerada razoável. 

Baixa 

Situação financeira em princípio 

satisfatória. A baixa liquidez seca 

não indica necessariamente 

comprometimento da situação 

financeira. Em certos casos pode ser 

sintoma de excessivos estoques 

“encalhados”. 

Situação financeira insatisfatória 

Fonte: MATARAZZO (2010, p. 108). 
 

− giro do estoque (GE) – mede a quantidade de estoque que está vinculada a 

vendas (giro do estoque) em número de dias, permitindo que o analista avalie 

se o estoque está super ou subestimado em relação às vendas. 

 

GE =   custo dos produtos vendidos 

        estoque médio 

 

Gitman (2010) destaca que este indicador por si só não traz nenhuma informação à 

organização. Ele somente possui significado se comparado com o índice de outras 

empresas do mesmo setor ou com o giro da mesma empresa em períodos 

passados.  
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2.3.3.2 Índices de estrutura patrimonial 

 

Estes indicadores demonstram a estrutura do patrimônio da organização, a qual 

poderá ser visualizada por meio dos cálculos de: 

 

− participação do capital de terceiros em relação ao capital próprio – mede o 

quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada $1 de capital 

próprio; ou seja, o quanto ela tem de dívidas em relação ao capital dos 

acionistas. 

 

Kd X Ke = passivo circulante + passivo exigível em longo prazo 

   patrimônio líquido 

 

Em que: 

 

K = o capital 

Kd = K debit = capital de terceiros 

Ke = K equit = capital próprio 

 

Galvão et al. (2008) inferem que a relação entre o capital de terceiros e o capital 

próprio expressa, percentualmente, a participação dos capitais de terceiros em 

relação ao capital dos investidores. Por meio deste índice, pode-se avaliar a política 

de captação de recursos da empresa. 

 

− composição do endividamento (CE) – mede a existência de dívidas de curto 

prazo em relação às dívidas totais. Quanto menor o seu valor, melhor a 

situação de endividamento para pagamento imediato. 

 

CE =                     passivo circulante 

patrimônio líquido + passivo exigível em longo prazo 

 

− imobilização do capital próprio (ICP) – mede o quanto o capital está 

imobilizado, demonstrando que quanto maior o seu valor, pior será a sua 

liquidez. 



 

 

47

 

ICP =       ativo permanente 

 patrimônio líquido 

 

Galvão et al. (2008) definem que o indicador de imobilização do capital próprio 

ressalta a relação da quantidade de recursos próprios investidos no ativo 

permanente da empresa. Visto que no ativo permanente estão as aplicações de 

retorno mais lento, por princípio, deveria ter como fonte de recursos aquela de 

menor exigibilidade – no caso, o capital dos acionistas. Assim, quanto menor o valor 

deste índice, melhor a situação organizacional. 

 

2.3.3.3 Índices de rentabilidade 

 

Os indicadores de retorno ou rentabilidade têm por objetivo avaliar o desempenho 

final da empresa. Considerando que o lucro é o principal estímulo do investidor e 

uma das formas de avaliação do êxito de um empreendimento, então a rentabilidade 

passa a ser o reflexo das políticas e das decisões adotadas pelos administradores, 

expressando objetivamente o nível de eficiência econômico-financeiro atingido.  

 

− retorno sobre as vendas (RV) – mede o retorno da organização em relação ao 

total das vendas líquidas. 

 

RV =    lucro após os impostos 

           vendas líquidas 

 

Para Galvão et al. (2008), este indicador ressalta qual foi o ganho ou perda da 

empresa naquele período em comparação com sua receita líquida – ou seja, de 

cada cem unidades monetárias de receita líquida, o quanto sobrou após as 

deduções de todos os custos e despesas, operacionais e não operacionais.  

 

− retorno sobre o investimento (ROI) – mede a eficiência global da 

administração, ou seja, o retorno obtido em relação ao total de recursos 

empregados, sejam eles próprios ou de terceiros. 
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ROI =    lucro após os impostos  

       ativo total 

 

Brigham, et al. (2001) explicam que o ROI tem como propósito incorporar à base de 

investimento uma medida de desempenho, utilizando-se de três componentes da 

rentabilidade: a receita, o custo e o investimento. 

 

− retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) – é a taxa de retorno dos acionistas. 

Mede o desempenho do lucro em relação ao capital próprio empregado no 

empreendimento. Quanto maior for o retorno, melhor a situação da 

organização e mais satisfeitos estarão os investidores. 

 

ROE =    lucro após os impostos  

              patrimônio líquido 

 

Silva (2001) afirma que o ROE é a composição da inter-relação lógica entre três 

índices: o retorno sobre as vendas, o giro do ativo e a estrutura de capitais da 

empresa. Esta taxa pode ser comparada com a de outros rendimentos alternativos 

no mercado. 

 

− margem bruta (MB) – relaciona o lucro bruto de uma empresa com suas 

vendas em um determinado exercício. Ela demonstra, percentualmente, o 

quanto de cada $ 1 de venda permaneceu na empresa na forma de lucro 

bruto. 

 

MB =           lucro bruto  

 receita operacional líquida  

 

De acordo com Galvão, et al. (2008), o resultado da margem bruta mostra a 

eficiência da administração da empresa em gerenciar custos, na busca de uma 

maior margem sobre as vendas. De forma geral, quanto maior for este índice, melhor 

será o gerenciamento dos custos da organização. 
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− margem operacional (MO) – é um bom indicador de eficiência operacional que 

demonstra o resultado da empresa para cada $1 vendido. 

 

MO =     lucro operacional  

               receita operacional líquida 

 

Galvão, et al. (2008) destacam que a margem operacional ressalta o ganho da 

organização em determinado período, levando-se em consideração apenas os 

aspectos operacionais. É um indicador de grande importância para a avaliação do 

negócio, da atividade em si, independentemente dos aspectos de financiamento da 

empresa. 

 

− margem líquida (ML) – indica o quanto a empresa possui de lucro para cada 

$1 obtidos com suas vendas. 

 

ML=      lucro líquido 

              receita operacional líquida 

 

De acordo com Brigham, et al. (2001), a margem líquida compara o lucro líquido em 

relação às vendas líquidas do período, fornecendo o percentual de lucro que a 

empresa está obtendo em relação ao faturamento. 

 

− mark up (MU) – é a margem da receita de vendas (faturamento) sobre os 

custos diretos de produção. Esta margem deve ser tal que permita à empresa 

cobrir os custos diretos (ou variáveis), os custos fixos e a parcela desejada de 

lucro da empresa. 

 

MU :      lucro bruto  

             custo de vendas 
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2.3.3.4 Índices de gestão de recursos 

 

A eficácia na gestão dos recursos da organização permite que os objetivos 

almejados em seu planejamento estratégico sejam alcançados. Estes índices 

permitem mensurar os resultados dessa gestão: 

 

− giro das duplicatas a receber (GDR) – demonstra quantas vezes ocorreu a 

renovação das duplicatas a receber, em função das vendas em um 

determinado período. 

 

GDR =    receita operacional bruta – devoluções e baixas  

            saldo médio de duplicatas a receber 

 

− giro do ativo circulante (GAC) – evidencia a velocidade com que os 

investimentos em circulação, de curto prazo, se transformam em volume de 

receitas. 

 

GAC =    receita operacional líquida  

                saldo médio do ativo circulante 

 

− giro do ativo fixo (GAF) – embora não haja um parâmetro definido, quanto 

maior o coeficiente, maior é a eficiência do ativo permanente.  

 

GAF =   receita operacional líquida  

             saldo médio do imobilizado 

 

− giro do ativo operacional (GAO) – mede quantas vezes o ativo operacional 

girou pelas vendas. 

 

GAO =     receita operacional líquida 

               saldo médio ativo permanente 

 

De acordo com Silva (2001), o giro do ativo demonstra o quanto a empresa vendeu 

para cada $1 de investimento total. O volume de vendas está diretamente 
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relacionado com o volume de investimentos. Não se pode dizer se uma empresa 

está vendendo pouco ou muito examinando apenas o valor absoluto de suas 

vendas. Este índice mede o volume de vendas da empresa em relação ao capital 

total investido. 

 

− giro total (GT) – evidencia quantas vezes o ativo total se renovou pelas 

vendas. 

 

GT =    receita operacional líquida 

          saldo médio ativo total 

 

Gitman (2010) afirma que, de modo geral, quanto mais alto o giro do ativo total de 

um negócio, maior a eficiência na utilização de seus ativos. Essa medida é de 

grande interesse para os gestores, pois indica se suas operações foram 

financeiramente eficientes. 

 

2.3.3.5 Índices de endividamento 

 

Os índices de endividamento ressaltam a estrutura das dívidas tanto com a 

utilização de capital próprio como diante da utilização de recursos de terceiros para 

gerar lucro. Quanto maior o endividamento, maior o risco diante da impossibilidade 

de honrar com as obrigações contratuais. 

 

As análises podem ser feitas destacando-se os seguintes índices: 

 

− índice de endividamento geral (EG) – mede a proporção do ativo financiada 

pelos credores da empresa. 

 

EG =  passivo total 

          ativo total 

 

Segundo Gitman (2010), quanto mais elevado for o valor apurado para este índice, 

maior será o grau de endividamento financeiro da organização e, consequentemente 

maior será a sua alavancagem financeira. 
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− índice de cobertura de juros (CJ) – mede a capacidade da empresa de honrar 

seus pagamentos contratados de juros. 

 

CJ =  lucro antes de juros e imposto de renda 

juros 

 

Gitman (2010) afirma que quanto maior for o índice de cobertura de juros, maior será 

a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de pagamentos de juros. 

 

− índice de cobertura das obrigações fixas (COF) – mede a capacidade da 

empresa de fazer frente a todos os seus compromissos fixos, tais como juros 

e principal, arrendamento mercantil e dividendos preferenciais. 

 

COF =  lucro antes de juros e imposto de renda + arrendamentos 

juros 

 

Gitman (2010) complementa que quanto maior for o valor do índice de cobertura de 

juros melhor será a capacidade da empresa de honrar suas obrigações. 

 

2.3.3.6 Índices de avaliação de ações 

 

São utilizados nas organizações de capital aberto, cujas ações são negociadas em 

bolsa de valores. Para avaliá-los, é necessário conhecer a evolução desses papéis 

ao longo do tempo. 

 

Gitman (2010) define os índices de avaliação de ações como aqueles que 

relacionam o valor de mercado da empresa, medido pelo preço atual de sua ação, 

com alguns valores contábeis. Fornecem informações sobre como os analistas de 

mercado avaliam o desempenho da organização em termos de risco e retorno. 

 

− valor patrimonial da ação (VPA) – representa a divisão do patrimônio líquido 

da empresa pelo seu número total de ações. 

 

VPA =   patrimônio líquido 
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             número de ações 

 

− lucro por ação (LPA) – representa a divisão do lucro líquido pelo número total 

de ações da empresa. “O LPA representa o valor em dinheiro ganho por ação 

ordinária em circulação – e não o montante dos lucros efetivamente 

distribuídos ao acionista” (GITMAN, 2010, p. 60). 

 

LPA =   lucro líquido 

             número de ações 

 

− dividendo por ação (DA) – representa a parcela do lucro atribuída a cada 

ação. 

 

DA:    dividendos propostos 

          número de ações emitidas 

 

Matarazzo (2010) infere que o mais importante para as análises não é o cálculo de 

um grande número de índices, mas sim, a escolha de um conjunto de indicadores 

adequados para se conhecer a situação da empresa, o tipo de informação desejada 

e o nível de profundidade da análise. 

 

A avaliação e o acompanhamento desses indicadores explicitam o panorama da 

estrutura financeira da organização, munindo o gestor de informações para o 

direcionamento das ações e a tomada de decisões. Assim, este poderá optar por 

alavancar ou não suas operações em busca de crescimento e melhores resultados. 

 

Rodrigues (2009) apresenta os indicadores potencialmente mais adequados para a 

geração de informações e o direcionamento da gestão administrativa e financeira 

dos hospitais. Considera-se a praticidade e disponibilidade de informações, 

sugerindo-se os indicadores econômico-financeiros que estão listados e 

caracterizados no Quadro 3, para a análise financeira dos hospitais. 

 

Quadro 3 - Indicadores mais adequados para análise de hospitais 
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Liquidez  
Índice Fórmula Informação Gerada 

Liquidez Geral (AC + RLP) / (PC + ELP) 
Indica o quanto a empresa possui em dinheiro e 
direitos de curto e de longo prazo para pagar o total 
de suas dívidas 

Liquidez Corrente AC / PC 
Indica quanto o hospital possui de bens e direitos de 
curto-prazo (próximo exercício) para arcar com as suas 
dívidas incidentes no mesmo período 
 

Endividamento 
Índice Fórmula Informação Gerada 

Imobilização do 
Patrimônio Líquido (AP / PL) x 100 Indica quanto do Patrimônio Líquido do hospital foi 

aplicado no Ativo Permanente 
Participação de Capital 
de 
Terceiros 

[(PC + ELP) / PL] x 100 
Indica qual é o percentual do capital de terceiros em 
relação ao patrimônio liquido do hospital 

Composição do 
Endividamento [PC / (PC + ELP)] x 100 

Indica o percentual da dívida total que o hospital deve 
pagar no curto prazo (próximo exercício) em 
relação ao total das suas dívidas 

Índice de Cobertura de 
Juros 

LAJIR / Desp. 
Financeiras 

Indica a capacidade do hospital pagar juros a seus 
credores (pagar as suas despesas financeiras) 

Índice de 
Endividamento 
Geral 

(PC + ELP) / AT 
Indica o montante de ativos do hospital financiados 
com recursos de terceiros 

 

Atividades 
Índice Fórmula Informação Gerada 

Prazo Médio de 
Rotação de Estoque (ESTm / CSP) x DP 

Indica quantos dias ou período de tempo, em média, 
que os materiais e medicamentos ficam armazenados 
no hospital antes de serem utilizados (número médio 
de dias de estocagem) 

Prazo Médio de 
Recebimento de 
Serviços 
Prestados 

(DRm / ROB) x DP 

Indica qual o período de tempo (dias, semanas, 
meses) que o hospital leva, em média, para receber 
dos convênios, particulares ou do SUS pelos 
serviços prestados 
 

Lucratividade 
Índice Fórmula Informação Gerada 

Margem Bruta LB / ROL 

Indica o quanto houve de lucro bruto em R$ para cada 
R$ 1,00 de faturamento líquido no período, 
indicando, portanto, a margem bruta da receita em 
relação à eficiência do serviço prestado pelo 
hospital. 

Margem Líquida (LL / ROL) x 100 Fornece o percentual de lucro que o hospital está 
obtendo em relação a seu faturamento 

Margem Operacional LO / ROL Indica quanto de lucro operacional o hospital gerou 
para cada R$ 1,00 de receita operacional líquida 
 

Rentabilidade 
Índice Fórmula Informação Gerada 

Giro do Ativo ROL/ AT 
Mostra se o hospital está prestando um volume 
apropriado de serviços indicando quanto faturou para 
cada R$ 1,00 de investimento no ativo total hospitalar 

Retorno Sobre o Ativo (LL / AT) x 100 

Indica o valor em R$ do lucro líquido ou superávit do 
hospital no período para cada R$ 100,00 
investido pelo hospital no ativo total é, portanto, uma 
medida do potencial de geração de lucro da 
parte do hospital 

Retorno Sobre o 
Patrimônio Líquido (LL / PLm) x 100 

Indica a rentabilidade em R$ para cada R$ 100,00 
aplicados pelos proprietários ou acionistas no 
hospital sendo assim de particular interesse para 
esses, pois indica o quanto estarão obtendo de retorno 
anual em relação aos seus investimentos no hospital 

Fonte: RODRIGUES (2009, p. 53-54). 
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2.3.4 Alavancagem 

 

A alavancagem tem por função contribuir para o aumento do resultado operacional e 

líquido da organização.  

 

Gitman (2010) descreve a alavancagem financeira como a amplificação do risco e 

do retorno, por meio de uso de financiamento a custo fixo, como dívida e ações 

preferenciais. Quanto mais dívidas de custo fixo uma empresa usa, em geral, 

maiores serão o risco e o retorno esperado. De modo geral, o volume de dívidas que 

uma empresa possui em relação ao seu ativo total representa o nível de sua 

alavancagem financeira. 

 

A expressão alavancagem financeira significa o que a empresa 
consegue alavancar, ou seja, aumentar o lucro líquido através da 
estrutura de financiamento, ao passo que a alavancagem operacional 
significa o quanto a empresa consegue aumentar o lucro através da 
atividade operacional, basicamente, em função do aumento da 
margem de contribuição (diferença entre receitas e custos variáveis) 
e manutenção de custos fixos (MATARAZZO, 2010, p. 316). 

 

2.3.4.1 Alavancagem operacional 

 

Alavancagem operacional (AO) – demonstra como uma alteração de volume de 

atividade influi sobre o lucro operacional da organização. 

 

AO  =    variação no lucro operacional 

              variação do volume de atividade 
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2.3.4.2 Alavancagem financeira 

 

Alavancagem Financeira (AF) – mede o grau de participação dos recursos de 

terceiros na estrutura de capital da empresa, ou seja, a capacidade dos recursos de 

terceiros para elevar os resultados líquidos dos proprietários. 

 

AF=    variação % lucro líquido 

           variação % do lucro operacional 

 

2.3.4.3 Alavancagem total 

 

Alavancagem total (AT) – mede o efeito conjunto das alavancagens operacional e 

financeira. Permite a avaliação da repercussão que uma alteração no volume de 

vendas proporciona no resultado líquido e operacional. 

 

AT =     variação do lucro líquido 

             variação no volume de atividade 

 

Mesmo que os resultados operacionais das organizações sejam positivos e os 

indicadores financeiros favoráveis, a organização necessita de recurso para girar 

suas atividades no curto prazo. O recurso financeiro que movimenta a atividade 

corresponde ao seu capital de giro, que sustenta as diferenças de prazo entre 

entradas e saídas. 

 

2.3.5 A necessidade de capital de giro 

 

O capital de giro corresponde aos ativos e aos passivos circulantes da organização. 

Os passivos circulantes constituem-se no endividamento de curto prazo; os ativos 

circulantes, nos investimentos em caixa, contas a receber e estoques. 

 

Martins (2005) afirma que a administração do caixa tem por objetivo manter uma 

liquidez mínima para suportar suas atividades. Como os investimentos em caixa não 

apresentam retornos explícitos, seu saldo deveria ser nulo. Entretanto, sua prática é 
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inviável, pois a organização precisa manter determinado nível de caixa para atender 

à incerteza associada a seu fluxo de recebimentos e pagamentos. 

 

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) destacam que o problema básico de uma empresa no 

longo prazo é assegurar que a evolução do capital de giro seja compatível com a 

tendência de evolução da necessidade de capital de giro, de modo a evitar que o 

“efeito tesoura” se desenvolva ao longo do tempo. Evidentemente, no curto prazo, a 

necessidade de capital de giro (NCG) pode apresentar-se maior ou menor do que o 

capital de giro, forçando a empresa a recorrer a empréstimos no curto prazo.  

 

A gestão de necessidade de capital de giro é fundamental para assegurar a 

possibilidade de operação da empresa. Geralmente quando a NCG for crescente, a 

organização deverá aumentar a quantidade de recursos para viabilizar a operação. 

Isso poderá ser feito de diversas formas, tais como diminuir suas reservas, buscar 

capital no mercado, ou melhorar seus resultados. 

 

Uma forma eficiente de aumentar sua rentabilidade consiste em melhorar sua 

eficiência na gestão de custos operacionais. A redução de custos permite que a 

organização alcance maior desempenho e, consequentemente, goze de maior folga 

financeira. 

 

2.3.6 Gestão de custos 

 

A gestão de custos da organização é essencial para manter suas atividades e 

maximizar lucros. Facilita o direcionamento dos resultados para o alcance das metas 

e objetivos estratégicos da organização. São diversas as aplicações de um sistema 

de custos nas instituições, como formação de preço, negociação, avaliação de 

projetos de investimento e planejamento de atividades. 

 

Borba, Lisboa e Ulhoa (2009) ressaltam que a gestão de custos é fundamental para 

que a organização avalie e valorize corretamente os serviços prestados e controle e 

gerencie o desenvolvimento das atividades, percebendo suas oscilações e 

desempenho, além de permitir que a tomada de decisão estratégica seja feita de 

forma embasada. 
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Barney e Hesterly (2007) destacam que estratégias competitivas baseadas em 

liderança de custo ajudam a reduzir a ameaça de novos entrantes no mercado, por 

meio da criação de barreiras. Se uma organização é líder de custo no mercado, 

tanto os antigos concorrentes como os novos entrantes terão que investir 

pesadamente para reduzir seus custos. 

 

Martins (2003) afirma que a empresa tem o controle dos seus custos e despesas 

quando conhece os que estão sendo incorridos, verifica se estão dentro do limite 

esperado, analisa as divergências e toma medidas para correção de tais desvios. A 

fase mais importante da gestão estratégica de custos é a tomada de decisões com 

respeito à correção dos desvios. Assim, conclui-se que um sistema de custos pode 

ser de grande importância para que se consiga obter controle, desde que 

devidamente completado por essa fase de correção. Pode-se dizer que dispor de um 

bom sistema de custos é condição não suficiente, mas necessária. 

 

Para Besanko et al. (2006), as empresas com vantagens em custos geram mais 

valor que seus concorrentes, oferecendo produtos que têm um custo C menor, com 

o mesmo ou menor benefício percebido B. Apesar de poder ter um benefício 

percebido B menor que o das suas concorrentes, sua desvantagem B deve ser 

menor que sua vantagem C, a fim de que seu valor criado B – C seja maior que o de 

seus concorrentes no seu mercado. Isso pode ocorrer nestas condições:  

 

a) a empresa pode atingir a paridade de benefício oferecendo o mesmo B que 

suas concorrentes, aproveitando economia de escala, por exemplo, para 

baixar custos; 

b) a empresa pode atingir proximidade de benefício, o que envolve oferecer um 

B que não é muito menor que o de suas concorrentes; e 

c) a empresa pode oferecer produtos que são qualitativamente diferentes de 

suas rivais e gerar diferenças substanciais em benefícios e custos, em 

relação a como o produto é tradicionalmente definido. 

 

O uso de ferramentas de acompanhamento e medidas de avaliação e desempenho 

financeiro permite que a organização faça uma análise criteriosa dos resultados em 
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busca da melhoria contínua. A análise financeira será essencial para direcionar, 

embasar e/ou sustentar as estratégias e o planejamento estratégico da organização.  

 

2.4 A análise financeira como fator estratégico 

 

As finanças são medidas palpáveis que evidenciam o alcance, ou não, das 

estratégias organizacionais. A análise financeira pode ser usada como uma 

ferramenta de direcionamento estratégico que transforma as estratégias 

organizacionais em ações práticas. O Balanced Scorecard (BSC) e o uso de 

ferramentas de gerenciamento da criação de valor se destacam como eficientes 

ferramentais nesse sentido. 

 

2.4.1 Balanced Scorecard 

 

O Balanced Scorecard (BSC), uma nova abordagem para a administração 

estratégica, foi desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton, em meados de 

1990. Sua metodologia determina uma prescrição clara sobre o que as empresas 

deveriam medir para equilibrar a perspectiva financeira. É um sistema de gestão – 

não apenas um sistema de medidas – que habilita as organizações a clarearem sua 

visão e estratégias, além de traduzi-las em ações. 

 

Até a década de 1990, o sistema de avaliação das empresas era pautado na 

contabilidade financeira. Havia a crença de que os ativos baseados no 

conhecimento – sobretudo os colaboradores e tecnologia da informação – tornavam-

se cada vez mais importantes para o sucesso competitivo das empresas. Além do 

mais, relatórios financeiros tradicionais não forneciam fundamentos para a 

mensuração e gestão do valor criado pelo aumento das habilidades dos ativos 

intangíveis da organização. Os executivos preocupavam-se demasiadamente com a 

gestão de indicadores financeiros de curto prazo, insuficientes para gerenciar os 

intangíveis e as diretrizes de longo prazo. 

 
Assim, os indicadores contábeis e financeiros tradicionais como 
retorno sobre o investimento e lucro por ação, que funcionaram bem 
na era industrial, podem, às vezes, emitir sinais enganosos para fins 
de melhoria contínua e inovação. As medidas financeiras não 
capturam as atividades desenvolvidas pelo patrimônio intangível e 
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criação de valor, tais como habilidades, competências, motivação 
dos empregados, database marketing, processos operacionais 
eficientes, inovação em produtos e serviços, relacionamento e 
lealdade com o consumidor, valor da marca, reputação empresarial e 
aprovação societária. Na maioria das vezes, estão em descompasso 
com as habilidades e competências que as organizações precisam 
dominar atualmente para estar competitivamente no mercado 
(TAVARES, 2008a, p. 350). 

 

Diante desse cenário, David Norton e Robert Kaplan começaram um projeto de 

pesquisa, envolvendo várias empresas em busca de novas maneiras de medir o 

desempenho organizacional.  Ao longo de um ano, esse projeto desenvolveu um 

conceito de sistema balanceado de mensurações: o Balance Scorecard (BSC). 

 

O sustentáculo do projeto do BSC deu-se por meio da preservação dos indicadores 

financeiros, já adotados pelas organizações, e do equilíbrio desses indicadores de 

resultados com indicadores não financeiros, representando os motores e os 

indicadores de tendências do desempenho financeiro futuro. 

 

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) sustentam que o modelo tradicional de medidas 

financeiras, utilizado há décadas, entretanto, não é deixado de lado. Ele descreve 

fatos passados em uma abordagem da Era Industrial, mas insuficientes para 

orientar, avaliar e direcionar a trajetória das empresas na Era da Informação.  

 

O BSC complementa essas medidas do passado com medidas dos vetores que 

derivam da visão e da estratégia da empresa, e que impulsionam o desempenho 

futuro. Sua estrutura é formada por quatro perspectivas: financeira, cliente, 

processos internos e de aprendizado e crescimento. A empresa será vista por essas 

óticas e sobre o foco de cada perspectiva, para, assim, serem desenvolvidas as 

medidas, coletados os dados e elaboras as análises. 

 

Para Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), a abordagem do BSC vai além de medidas de 

curto prazo, revelando claramente os vetores de valor para um desempenho 

financeiro e competitivo superior e em longo prazo. Os executivos precisam 

reconhecer esses vetores do sucesso, cujos objetivos e medidas utilizadas não se 

limitam a um conjunto de desempenho financeiro e não financeiro, mas derivam de 

um processo hierárquico norteado pela missão e sua estratégia traduzida em 
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objetivos e metas tangíveis. As medidas representam o equilíbrio entre os 

indicadores externos, voltados para acionistas e clientes, e as medidas internas dos 

processos críticos do negócio: inovação, aprendizado e crescimento. Há sempre um 

equilíbrio entre as medidas de resultado passado e futuro. 

 

Kaplan e Norton (2004, p. 6-9) afirmam que o BSC oferece um modelo para a 

descrição de estratégias que criam valor. A Fig. 6 apresenta o modelo do BSC, 

contendo elementos importantes tanto para o setor público como para o setor 

privado: 

 

a) o desempenho financeiro constitui um indicador de resultado financeiro, 

sendo um critério definitivo de sucesso sustentável para a organização; 

b) o sucesso com clientes-alvo é o ingrediente principal para a melhoria do 

desempenho financeiro. A escolha da proposição de valor para os clientes é o 

elemento central da estratégia; 

c) os processos internos criam e cumprem a proposição de valor para os 

clientes. Os indicadores de processos demonstram as tendências de 

mudanças nos impactos dos clientes e dos resultados financeiros; 

d) ativos intangíveis são a fonte definitiva de criação de valor sustentável; 

e) os objetivos das quatro perspectivas interligam-se uns com os outros, em uma 

cadeia de relações de causa e efeito. O desenvolvimento e o alinhamento dos 

intangíveis induzem a melhorias no desempenho dos processos, o que, 

consequentemente, impulsiona o sucesso para clientes e acionistas; e 

f) nas entidades do setor público e entidades sem fins lucrativos, o critério 

definido para o sucesso é o desempenho da missão. Essas organizações 

abrangem um conjunto amplo e diversificado de missões e, portanto, devem 

definir seu impacto social e seus objetivos maiores de maneira diferente. 
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Figura 6 - O modelo do BSC 

 
Fonte: KAPLAN; NORTON (2004, p. 8). 
 

O mapa estratégico traduz uma representação gráfica e visual das relações de 

causa e efeito entre os componentes da estratégia da organização. Kaplan e Norton 

(2004) afirmam que o mapa estratégico constitui o produto da evolução do modelo 

simples das quatro perspectivas do BSC (financeira, do cliente, interna e de 

aprendizado e crescimento). Ele acrescenta, ainda, uma segunda camada de 

detalhes que ilustra a dinâmica temporal da estratégia, além de adicionar um nível 

de caracterização que melhora a clareza e o foco.  

 

A Fig. 7 apresenta uma abordagem sistemática do mapa estratégico. 

Organizações do setor Privado Organizações do setor público e 
entidades sem fins lucrativos 

Estratégia 

Perspectiva Financeira  

 
“Se formos bem-sucedidos como 

seremos percebidos pelos 
nossos acionistas?” 

Perspectiva do Cliente 

“Para realizar a visão, como 
devemos cuidar de nossos 

clientes?” 

Perspectiva interna  

 
“Para satisfazer os clientes, em 

que processos devemos ser 
excelentes?” 

Perspectiva de aprendizado e 
Crescimento  

“Para realizar nossa visão, como 
a organização deve aprender a 

melhorar?” 

Missão 

Perspect iva Fiduciária  

 “Se formos bem-sucedidos 
como cuidaremos dos 

contribuintes (ou 
doadores)?” 

Perspectiva do cliente  

 “Para realizar a visão, como 
devemos cuidar de nossos 

clientes?” 

Perspectiva interna  

 “Para satisfazer os clientes e 
doadores, em que 

processos de negócios 
devemos ser excelentes?” 

Perspectiva de aprendizado 
e Crescimento 

“Para realizar nossa visão, 
como a organização deve 

aprender a melhorar?” 
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Figura 7 - Mapa estratégico 

 
Fonte: KAPLAN; NORTON (2004, p. 11). 
 

Independentemente do método utilizado para formular a estratégia, o mapa fornece 

uma maneira organizada e consistente de descrevê-la, facilitando a definição e o 

gerenciamento dos objetos e indicadores. O mapa estratégico representa o elo 

perdido entre a formulação e a execução da estratégia.   

 

2.4.2 A criação de valor 

 

A criação de valor em uma empresa é algo naturalmente esperado na organização, 

mas não muito fácil de ser percebido e corretamente medido. Ela vai desde a 

maximização dos lucros e dos retornos aos acionistas até a garantia da continuidade 

da organização. 

 

Copeland, Koller e Murrin (2002) esclarecem que a geração de valor para o acionista 

de uma organização extrapola o âmbito da organização, trazendo reflexos em outras 

medidas, como o nível de emprego, responsabilidade social e o meio ambiente. 

 

Acreditamos, contudo, que os administradores devam concentrar-se 
na criação de valor por dois motivos. Primeiramente, na maioria dos 



 

 

64

 

países desenvolvidos, a influência dos acionistas domina os 
interesses da alta administração. Em segundo lugar, as economias 
voltadas para o acionista parecem ter melhor desempenho em 
relação a outros modelos econômicos e as demais partes 
interessadas não são exploradas pelos acionistas (COPELAND; 
KOLLER; MURRIN, 2002, p. 4). 

 

Nenhum produto, negócio ou organização pode ser viável sem a criação de valor 

econômico positivo. Besanko et al. (2006) afirmam que a criação do valor econômico 

se dá pelas transações e trocas de mercado. O produtor combina matéria-prima, 

mão de obra e capital para fabricar um produto cujo benefício percebido excede o 

custo incorrido na fabricação do produto. Quando este é adquirido por um 

consumidor, o valor econômico é criado. O benefício percebido representa o valor 

que os consumidores extraem do produto, enquanto o custo representa o valor que 

é sacrificado quando os insumos são convertidos em produtos acabados. O valor 

econômico criado é a diferença entre o benefício percebido e o custo, expressos em 

unidades do produto final. 

 

Sempre que as organizações direcionam suas atividades para o alcance da geração 

de valor, torna-se necessário conhecer, de forma clara, quais elementos, tanto nas 

operações quanto nas decisões de investimento, têm impacto real no valor. 

Coopeland, Koller e Murrin (2002) sugerem que a organização adote variáveis de 

desempenho que impactem os resultados do negócio, denominadas “vetores de 

valor”. Destacam, ainda, princípios a serem seguidos para definir melhor esses 

vetores de valor: 

 

a) as vetores de valor devem estar diretamente ligados à criação de valor para o 

acionista e devem aplicar-se a toda a organização;. 

b) os vetores de valor devem ser utilizados como metas e medidas com 

emprego de indicadores-chave de desempenho, tanto financeiros quanto 

operacionais; e 

c) os vetores de valor devem abranger o crescimento de longo prazo e o 

desempenho operacional.  

 

A geração de valor para a organização pode ser representada de forma sistemática. 

Isso envolve as decisões operacionais, as decisões de investimentos e as decisões 
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financeiras. O EVA representa o cálculo matemático do valor. A Fig. 8 demonstra 

essa relação. 

 

Figura 8 - A geração de valor ilustrada 

 
Fonte: SOUSA NETO (2010, p. 2). 
 

Rappaport (2001) apresenta uma estrutura lógica para a criação de valor para o 

acionista. Ela se inicia no processo de decisões estratégicas de financiamento, 

investimento e operacional por parte dos gestores, tomando por base os 

direcionadores de valor.  Os componentes de valor (fluxo de caixa das operações, 

taxa de desconto e dívida) são utilizados para mensurar o valor adicionado ao 

acionista, o grande objetivo da organização. A Fig. 9 evidencia, de forma sequencial 

e concatenada, como esse processo acontece. 
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Figura 9 - Sequência da geração de valor para o acionista 

OBJETIVOS
DA EMPRESA

COMPONENTES
DE AVALIAÇÃO

DIRECIONADORES
DE VALOR

DECISÕES
DA GESTÃO

Valor adicionado
para o acionista

(criação de valor)

Retorno para o acionista
• Dividendos

• Ganhos de capital

Fluxo de caixa
das operações

Dívida

• Crescimento em vendas
• Margem de lucro

operacional
• Alíquota de imposto

de renda

• Investimento em
capital de giro (NCG)

• Investimento em
ativos permanentes

• Custo de
capital

• Duração do
crescimento

em valor

Operacionais

Taxa de
desconto 

Investimento Financiamento

OBJETIVOS
DA EMPRESA

COMPONENTES
DE AVALIAÇÃO

DIRECIONADORES
DE VALOR

DECISÕES
DA GESTÃO

Valor adicionado
para o acionista

(criação de valor)

Retorno para o acionista
• Dividendos

• Ganhos de capital

Fluxo de caixa
das operações

Dívida

• Crescimento em vendas
• Margem de lucro

operacional
• Alíquota de imposto

de renda

• Investimento em
capital de giro (NCG)

• Investimento em
ativos permanentes

• Custo de
capital

• Duração do
crescimento

em valor

Operacionais

Taxa de
desconto 

Investimento Financiamento

 
Fonte: RAPPAPORT (2001, p. 77). 
 

O mercado se faz valer de medidas de lucratividade, geração de caixa e ganho de 

capital, para avaliar as organizações e mensurar seus resultados financeiros. Dentre 

as mais comumente usadas, na atualidade, podem-se citar a gestão dos ativos 

operacionais, o Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization 

(EBITDA), o Net Operating Profit After Taxes (NOPAT), o Economic Value Added 

(EVA) e o CashValued Added (CVA). 

 

2.4.3 Ativo operacional, EBITDA e NOPAT, EVA, CVA 

 

Avaliar os resultados das operações, assim como a sua geração de valor para o 

negócio como um todo, é fundamental para as diretrizes da organização. A 

continuidade das operações e dos investimentos será medida e direcionada a partir 

dos resultados encontrados. 
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2.4.3.1 Ativo operacional 

 

A análise financeira deve procurar identificar nas demonstrações contábeis quais 

itens do ativo são utilizados para o exercício pleno de suas atividades operacionais. 

A partir desta é possível verificar a existência de ativos improdutivos e subutilizados 

que acarretarão custos indevidos, perturbando o melhor desempenho operacional da 

organização. Assim, caberá aos gestores o papel de melhorar a eficiência da 

organização por meio da mensuração do exercício da finalidade operacional por 

parte dos ativos, aliada à desmobilização dos improdutivos. 

 

2.4.3.2 EBITDA e NOPAT 

 

O Earnings Before Interests Taxes Depreciation e Amortization (EBITDA) mede o 

lucro antes dos impostos, taxas, juros, depreciação e amortização. 

 

O Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) representa o resultado operacional, 

deduzidos os custos e as despesas operacionais. Infere um conceito mais amplo, 

em que são considerados os impactos causados pela depreciação do imobilizado e 

o imposto que incide sobre o resultado operacional, fornecendo ao administrador 

financeiro a necessidade de a empresa repor seus ativos no desenrolar de suas 

operações. 

 

Copeland, Koller e Murrin (2002) afirmam que o lucro operacional líquido, menos 

impostos ajustados (Nopat), representa os lucros operacionais após os impostos da 

empresa, depois de terem sido os impostos ajustados para valores de caixa. Seu 

cálculo parte do Ebitda, a receita operacional antes do imposto, que a empresa 

deveria ter tido se tivesse livre de endividamento e da amortização do fundo 

comercial. Inclui todos os tipos de receita operacional, inclusive a maioria das 

receitas e despesas.  

 

Segundo Galvão et al. (2008), a margem Ebitda é um indicador que vem sendo 

largamente utilizado, visto que representa uma aproximação da geração de caixa da 

empresa. O Ebitda, ou lucro antes dos juros, do imposto de renda, da depreciação e 
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da amortização (Lajirda), determina o quanto a empresa conseguiu gerar de caixa 

operacional no período. 

 

2.4.3.3 EVA 

 

Economic Value Added (Eva), ou Valor Econômico Adicionado, é uma medida 

patenteada pela consultoria americana Stern Stewart & Company, que traz uma 

novidade em relação aos demais indicadores, pois leva em consideração o custo de 

oportunidade do capital próprio. Para o EVA, a organização somente gera valor para 

o acionista se seus lucros forem superiores ao custo de todo o capital utilizado em 

suas operações. 

 

Basicamente, seu calculo é dado pelo NOPAT, deduzido do custo de capital utilizado 

para financiar as operações da empresa, sendo este o capital próprio ou o capital de 

terceiros, normalmente captado no mercado financeiro. 

 

Galvão et al. (2008) descrevem o EVA como um antigo conceito de lucro residual 

(Residual Income), segundo o qual só há lucro após a adequada remuneração do 

capital empregado no negócio; ou seja, após a cobertura do custo de capital 

(remuneração requerida). Trata-se da diferença entre o resultado operacional após o 

imposto de renda e os encargos decorrentes do uso do capital fornecido por 

terceiros e por acionistas, podendo ser expresso pela seguinte fórmula: 

 

EVA = NOPAT – custo de capital 

 

Já o custo de capital pode ser representado pela seguinte fórmula: 

 

custo de capital = ativo econômico X WACC 

 

Em que WACC (Weighted Average Cost of Capital) = custo médio ponderado de 

capital. 

 

O ativo econômico representa o capital alocado no negócio que permite a geração 

do ganho operacional, representado pelo Nopat. Seu cálculo pode ser assim obtido: 
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ativo econômico = NCG + ativo fixo líquido 

 

Em que: 

 

ativo fixo líquido = ativo realizável no longo prazo + ativo permanente líquido 

 

E: 

 

NCG = ativo operacional – passivo operacional 

 

Para o ativo permanente líquido, tem-se que a depreciação acumulada do ativo 

imobilizado e a amortização acumulada do ativo diferido são deduzidas, 

respectivamente, do imobilizado bruto e diferido bruto. 

 

Em seu nível mais básico, o EVA, uma sigla para Valor Econômico 
Agregado, é uma medida de desempenho empresarial que difere da 
maioria das demais ao incluir uma cobrança sobre o lucro pelo custo 
de todo o capital que uma empresa utiliza. Mas o EVA é muito mais 
que uma simples medida de desempenho. É a estrutura para um 
sistema completo de gerência financeira e remuneração variável que 
pode orientar cada decisão tomada por uma empresa, da sala do 
conselho até o chão da fábrica; que pode transformar uma cultura 
corporativa; que pode melhorar as vidas dos profissionais e de todos 
na organização, fazendo com que sejam mais bem sucedidos; e que 
pode ajudá-los a produzir mais valor para os acionistas, clientes e 
para eles próprios (EHRBAR, 1999, p. 1-2). 

 

Com base nas definições de Copeland, Koller e Murrin (2002), em busca de fazer 

acontecer o valor, pode-se perceber uma árvore de valor ligando os elementos 

operacionais à construção do EVA, além da tentativa de priorizar os vetores de valor 

pelo impacto que causam na estrutura como um todo. 

 

A Fig. 10 apresenta a árvore de valor de forma esquemática e estruturada, de forma 

a facilitar sua compreensão e a visualização de sua composição. 
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Figura 10 - Árvore de valor 
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Fonte: DILÁSCIO (2006, p. 25). 
 

Galvão et al. (2008) afirmam que a simples construção da árvore de valor não 

constitui plataforma suficiente para que uma empresa possa implementar uma 

gestão baseada em valor. Para isso, há que se desdobrar o modelo nos diversos 

níveis da estrutura organizacional, levando-se para as unidades um conjunto de 

métricas que, relacionadas entre si, em uma relação de causa-efeito, convergem 

para a medida principal de valor. Somente se terá uma gestão de valor de forma 

plena caso todos os níveis organizacionais saibam, por meio de indicadores, qual a 

sua contribuição para o valor da empresa. 

 

2.4.3.4 CVA 

 

O Cash Value Added (CVA), ou valor de caixa adicionado, constitui uma medida 

alternativa do lucro residual, que objetiva gerar um número para o lucro mais 

próximo do fluxo de caixa que o EVA, mantendo as vantagens de contemplar todos 

os custos de capital. A diferença crucial entre o CVA e o EVA é que o EVA 

contempla a depreciação, enquanto o CVA não a inclui. Sua grande vantagem é que 

as políticas de depreciação da organização não interferem em seus resultados. 
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Gitman (2010) define o CVA como um modelo desenvolvido pelo Boston Consulting 

Group, representado pelo valor absoluto resultante da diferença entre o ganho 

operacional expresso em termos de fluxo de caixa e o ônus do capital formado pelo 

custo de capital (remuneração requerida), mais a depreciação econômica (custo de 

reposição do capital). 

 

Seu cálculo é dado pela expressão: 

 

CVA = FCO – (custo de capital + custo de reposição) 

 

CVA = Cash Value Added, ou Valor de Caixa Adicionado 

 

FCO = Fluxo de Caixa Operacional 

 

FCO = NOPAT + Depreciação e Amortização do Ativo 

 

NOPAT = Net Operating Profit After Taxes, ou Lucro Operacional Líquido depois de 

Impostos 

 

CUSTO DE CAPITAL = Ativo Econômico Bruto x WACC 

 

WACC = Weighted Average Cost of Capital ou Custo Médio Ponderado de Capital 

 

Mota e Oliveira (2004) afirmam que, embora o EVA e o CVA tenham plena 

aderência com o valor presente líquido baseado no fluxo de caixa, os resultados ao 

longo do tempo são muito distintos. Enquanto o CVA reflete periodicamente os 

ganhos operacionais, o EVA apresenta evolução incompatível com o desempenho 

real do projeto.  

 

Mota e Oliveira (2004) destacam que, quando projetados em séries temporais, os 

dois modelos produzem valores presentes equivalentes. Contudo, quando 

acompanhados período a período, ponto a ponto, seus valores diferem 

consideravelmente. Visto que as empresas adotam modelos detalhados período a 

período como metas de avaliação de desempenho, essa diferença deve ser melhor 



 

 

72

 

estudada, a fim de avaliar qual das medidas é mais adequada à gestão de valor da 

organização. 

 

Enquanto o CVA reflete, num dado período isolado, aquilo que 
efetivamente se passa com o ganho operacional da empresa, o EVA 
possui uma trajetória de evolução desassociada do ganho 
operacional. Como se viu isso se dá pela redução espontânea do 
custo de capital da empresa, como decorrência da redução do ativo 
líquido através de sua depreciação. Além da trajetória autônoma do 
EVA, na qual o valor no início da vida do projeto é baixo ou negativo, 
tornando-se positivo a partir de certo instante de tempo, há ainda o 
impacto da interrupção dos investimentos. Vimos que, deixando de 
investir em projetos geradores de valor, o EVA da empresa cresce, 
contudo, o reflexo desta decisão seria uma redução do valor da 
empresa, como decorrência da perda de uma oportunidade de 
geração de valor trazida pelo novo projeto. O interesse do acionista 
estaria prejudicado em favor do interesse do executivo, que estaria 
sendo avaliado pela meta de EVA (MOTA; OLIVEIRA, 2004, p. 9).  

 

Enquanto O CVA descreve o melhor desempenho operacional do negócio, o EVA 

contém distorções sérias, oriundas da depreciação do ativo e por decisões 

gerenciais que interrompam os investimentos criadores de valor. 

 

2.5 O modelo Fleuriet 

 

O modelo Fleuriet, ou modelo dinâmico, consiste em um método de análise 

financeira concebido na década de 1970, para enfrentar os cenários de rápido 

crescimento e altas taxas de inflação. Mesmo com as mudanças no cenário 

brasileiro, a estabilidade econômica e as quedas abruptas dos índices de inflação, o 

modelo não perdeu seu uso e aplicabilidade. 

 

Segundo Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), o modelo Fleuriet foi desenvolvido pela 

necessidade de se criar um estilo gerencial brasileiro e sistemas e métodos voltados 

para as características da estrutura empresarial do país. Essa metodologia vem 

sendo utilizada com grande índice de sucesso por várias empresas nacionais, 

inclusive por agências oficiais de fomento ao desenvolvimento brasileiro. 

 

Dois conceitos importantes estruturam a dinâmica do modelo: a necessidade de 

capital de giro e o “efeito tesoura”. 
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A necessidade de capital de giro representa a defasagem entre o ciclo econômico e 

o ciclo financeiro. Na Fig. 11, pode-se perceber que o ciclo econômico começa com 

as compras de matérias-primas e termina com a venda dos produtos acabados. O 

ciclo financeiro começa com o pagamento dos fornecedores e finaliza com o 

recebimento das vendas para os clientes. 

 

Figura 11 - Ciclo econômico e financeiro 
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Investimento no Ciclo Financeiro
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das vendas
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CICLO ECONÔMICO
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CICLO FINANCEIRO

CICLO OPERACIONAL  
Fonte: DILÁSCIO (2006, p. 28). 
 

Sempre que as saídas de caixa para o pagamento de fornecedores ocorrerem antes 

das entradas de caixa de recebimento de clientes, o ciclo financeiro ficará a 

descoberto, gerando a necessidade de aplicar recurso para financiar a operação. 

Nesses casos, a necessidade de capital de giro é positiva. 

 

O ciclo financeiro é medido pela fórmula: 

 

 

CF = PME + PMR – PMP 

 

CF = Ciclo Financeiro 
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PME = Prazo Médio de Rotação de Estoques 

 

PMR = Prazo Médio de Recebimento das Contas a Receber 

 

PMP = Prazo Médio de Pagamento das Contas a Pagar 

 

Em termos relativos, o ciclo financeiro também pode ser medido pela expressão: 

 

CF = NCG  x  dias do período considerado 

 V 

 

CF = Ciclo Financeiro 

 

NCG = Necessidade Capital de Giro 

 

V = Vendas 

 

A classificação horizontal com a apresentação tradicional do balanço é inadequada à 

análise dinâmica da situação econômica e financeira da organização. A estrutura 

convencional apresenta prazos de permanência, durante os quais os fundos estão 

disponíveis para as empresas com mensuração imprecisa. Assim, a classificação 

mais adequada ao modelo deve enfatizar os ciclos econômicos e financeiros da 

empresa. 

 

O ativo circulante e o passivo circulante são redivididos em contas cíclicas, ligadas 

às atividades operacionais, e contas erráticas, ligadas às negociações específicas. 

As demais contas patrimoniais do ativo e do passivo são denominadas “contas não 

cíclicas”. O Quadro 4 faz referência aos ciclos no balanço patrimonial. 
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Quadro 4 - Os ciclos no balanço patrimonial 

 
Fonte: FLEURIET; KEHDY; BLANC (2003, p. 8). 

 

Diante da nova classificação, proposta pelo modelo Fleuriet, percebe-se três 

variáveis relevantes à gestão financeira, que formulam o modelo funcional dinâmico 

do balanço patrimonial: 

 

Saldo de tesouraria (T) = capital de giro (CDG) – necessidade de capital de giro 

(NCG) 

 

A NCG pode ser encontrada pela expressão que utiliza elementos do balanço 

reclassificado: 

 

NCG = ativo cíclico – passivo cíclico 

 

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 8-11) apresentam as seguintes observações, no 

sentido de esclarecer o conceito da NCG: 
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a) a NCG é diferente do capital circulante líquido (CCL). Dado que o CCL é 

calculado pela diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante; 

b) a NCG é um conceito econômico financeiro, e não uma definição legal. A 

classificação contábil, muitas vezes, não permite identificar com clareza as 

contas do ativo e passivo cíclicos. Assim, a medida da NCG pode variar de 

acordo com o nível de informação que os analistas possuem; 

c) a NCG é sensível às modificações que ocorrem no ambiente econômico em 

que a empresa opera.  Todavia, a NCG depende, basicamente, da natureza e 

do nível de atividades do negócio da empresa; 

d) as contas cíclicas do ativo e passivo que constituem a NCG são contas 

ligadas às operações da empresa; 

e) a NCG pode ser negativa. Isso demonstra que as entradas de caixa ocorrem 

antes da saída.  O passivo cíclico torna-se maior que o ativo cíclico, 

constituindo uma fonte de recursos para empresa. Esta situação é pouco 

comum na prática; e 

f) no caso de a empresa suspender parte de suas operações ou ocorrendo 

estado de falência ou concordata, a NCG passará a constituir uma fonte de 

fundos que poderá ser utilizada pela organização. 

 

O capital de giro (CDG) constitui a diferença entre as contas não cíclicas do ativo e 

as contas não cíclicas do passivo, podendo ser mensurado pela seguinte expressão: 

 

CDG = passivo permanente – ativo permanente 

 

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003 p. 11-13) esclarecem o nobre conceito de capital de 

giro (CDG): 

 

a) o CDG possui o mesmo valor que o capital circulante líquido (CCL). Mesmo 

que seus cálculos sejam efetivados de formas diferentes, os resultados são 

idênticos; 

b) o CDG é um conceito econômico financeiro, e não uma definição legal, 

constituindo uma fonte de fundos permanente utilizada para financiar a NCG 

da empresa; 

c) o CDG apresenta-se razoavelmente estável ao longo do tempo; e 
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d) o CDG pode ser negativo. Neste caso, o ativo permanente é maior que o 

passivo permanente, significando que a empresa financia parte de seu ativo 

permanente com fundos de curto prazo. Embora esta condição aumente o 

risco de insolvência, a empresa poderá se desenvolver, desde que sua NCG 

também seja negativa. 

 

O saldo de tesouraria (T) é definido como a diferença entre ativo e passivo errático; 

ou seja, as contas circulantes que não estão diretamente ligadas à operação e cujos 

valores se alteram de forma aleatória. Assim, tem-se a seguinte expressão para a 

tesouraria: 

 

T = ativo errático – passivo errático 

 

Ela representa um valor residual entre a diferença do capital de giro e da 

necessidade de capital de giro. Logo temos que: 

 

T= CDG - NCG 

 

O modelo Fleuriet apresenta, ainda, o conceito do “efeito tesoura”. Esse fenômeno 

evidencia a defasagem entre o aumento da necessidade de capital de giro e o 

correspondente aumento dos fatores de financiamento dessa necessidade, por 

efeito do crescimento das atividades e das operações e pelo efeito da inflação. 

 

Brasil e Brasil (2008, p. 60) apresentam, de modo geral, as condições em que ocorre 

o efeito tesoura: 

 

a) o crescimento das vendas nominais (por inflação ou crescimento real) a taxas 

muito elevadas; 

b) endividamento de perfil de retorno inadequado; 

c) imobilização excessiva; 

d) prejuízos; 

e) distribuição excessiva de dividendos; 

f) a relação  ∆  NCG mantém-se substancialmente mais elevada do que a  
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relação  autofinanciamento, durante o período de crescimento das vendas.  

g) considera-se que ambas as relações sejam positivas; 

h) altas taxas de juros; e 

i) durante o período de crescimento das vendas, as fontes externas, que 

aumentam o capital de giro, são utilizadas somente para novos investimentos 

em bens do ativo permanente, que, por sua vez, diminuem o capital de giro. 

 

Assim, é fundamental que os gestores mantenham-se atentos aos efeitos desse 

fenômeno, pois uma larga expansão das atividades pode acarretar aumento da 

NCG, que nem sempre é suportado com recursos próprios. Esse crescimento 

poderá demandar recursos de terceiros de curto prazo, a liquidez se tornará crítica e 

a criação de valor será dilapidada. 

 

2.6 Contribuição do referencial teórico para a cole ta de dados 

 

O referencial teórico, apresentado neste trabalho abrange uma descrição ampla e 

detalhada de diferentes instrumentos e ferramentas de gestão financeira mais 

comumente utilizadas na gestão das finanças das organizações modernas.  

 

Ele serviu de base para a identificação das diversas ferramentas de gestão 

estratégica e financeiras utilizadas de forma global na atualidade, para a elaboração 

do roteiro de entrevista aplicada aos gestores das organizações de saúde, como 

fonte de conhecimento para a identificação do uso das ferramentas nos hospitais, e 

para a identificação dos principais objetivos  estratégicos dos hospitais. 
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3 METODOLOGIA 

 

Os diferentes problemas de investigação e de objetos de análise implicam, 

necessariamente, diferentes tipos de pesquisa. Poderão ser utilizados distintos 

métodos de coleta de dados e análise das evidências em busca de atender aos 

objetivos esperados. Diante disso, deve-se escolher de forma direcionada o método 

mais adequado para alcançar os resultados almejados para cada tipo de pesquisa. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O método de pesquisa representa a escolha de procedimentos sistemáticos para a 

descrição e explicação de determinados fenômenos. Os muitos tipos de investigação 

podem ser classificados de acordo com o objetivo, o processo, a lógica e o resultado 

esperado.  

 

A pesquisa descritiva retrata o comportamento dos fenômenos. É usada para 

identificar e obter informações sobre as características de determinado problema ou 

questão. Pode ser conduzida para determinar as crenças, atitudes e opiniões sobre 

as características de produtos, assim como para determinar o grau de associação 

entre certas variáveis. Além disso, caracteriza-se pela formulação, a priori, das 

hipóteses a serem investigadas, devendo, assim, ser planejada e estruturada 

(MALHOTRA, 2001). 

 

Ainda segundo Malhotra (2001), a pesquisa causal constitui uma investigação que 

busca estabelecer relações de causa e efeito entre variáveis. Dessa forma, o 

principal método de pesquisa causal é um experimento, que pode ocorrer em um 

laboratório ou em um ambiente natural. Para conduzir este tipo de experimento, o 

pesquisador precisa manipular e controlar uma ou mais variáveis independentes e, 

em seguida, observar os efeitos que essas variáveis manipuladas têm sobre as 

variáveis dependentes da pesquisa. Ao mesmo tempo, as variáveis extrínsecas 

precisam ser controladas. 

 

Gil (1999) destaca que a pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. Portanto, este tipo de 
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pesquisa é realizado, sobretudo, quando o tema escolhido é pouco explorado. Como 

característica interessante, que aprofunda os conceitos preliminares sobre determinada 

temática não contemplada de modo satisfatório anteriormente, contribui para o 

esclarecimento de questões superficialmente abordadas sobre o assunto.  

 

De acordo com Collis et al. (2006), a pesquisa exploratória é aquela realizada sobre 

um problema de pesquisa em que há poucos, ou nenhum, estudos anteriores, em 

que se possam buscar informações sobre a questão que está sendo estudada.  

 

O estudo sobre as ferramentas de gestão econômico-financeira em hospitais tem 

por objetivo de pesquisa descobrir ideias e insights acerca do uso destas 

ferramentas na gestão hospitalar. Foi utilizado o método descritivo para analisar o 

comportamento e a atuação da gestão de hospitais. 

 

Quadro 5 - Comparação entre tipos básicos de projetos de pesquisa 

 Exploratória Descritiva Causal 

Objetivos Descobrir ideias e insights 
Descrever características e 

funções do mercado 

Determinar relações de causa 

e efeito 

Características 

- Flexível e versátil 

- A informação buscada é 

definida apenas 

superficialmente. 

- É comum ser a primeira 

etapa de projetos conclusivos. 

- Análise qualitativa. 

- Amostra é pequena e 

estatística não representativa. 

- Resultados são hipóteses, 

tentativas 

- Marcada pela formulação prévia 

de hipóteses. 

- A informação buscada é 

claramente definida e estruturada 

formalmente. 

- Análise quantitativa. 

- Amostra grande e representativa. 

- Resultados conclusivos. 

-Procedida por formulação 

teórica robusta 

- Manipulação de variáveis 

independentes, medindo-se 

efeitos sobre variáveis 

dependentes. 

- Controle sobre variáveis 

externas ao problema. 

- Análise quantitativa 

conclusiva. 

Métodos 

- Entrevista em profundidade. 

- Grupos de foco 

- Análise de dados 

secundários 

- Levantamentos de campo 

(Surveys). 

- Painéis. 

- Observação sistemática 

- Experimentos 

Fonte: MALHOTRA (2001, p. 27). 
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O Quadro 5 apresenta os três tipos básicos de pesquisa citados, explicados e 

caracterizados por Malhotra (2001). 

 

Sob a ótica do método, foi realizada uma pesquisa qualitativa, em que os fenômenos 

foram levantados e observados para a elaboração de reflexões sobre o tema. Collis 

et al. (2006) afirma que o método qualitativo é mais subjetivo e contempla o exame e 

a reflexão das percepções para alcançar o entendimento das atividades sociais e 

humanas. A pesquisa teve por finalidade examinar as ferramentas de gestão 

econômico-financeira utilizadas atualmente na gestão hospitalar da região de Belo 

Horizonte. 

 

Vieira e Zouain (2004) explicam que se pode afirmar que a lógica e a coerência da 

argumentação na pesquisa qualitativa baseiam-se em uma variedade de técnicas 

usadas de maneira qualitativa, tais como: entrevistas formais e informais, técnicas 

de observação de campo, análise histórica e etnografia. 

 

A pesquisa qualitativa não emprega nenhum instrumental estatístico como base e 

fundamentação de análise do problema. Isso se dá, principalmente, pelo fato que 

não haver muita informação sobre o tema e de as conclusões serem fruto da 

observação e de não proporcionarem medição ou quantificação dos dados. 

 

Para Vieira e Zouain (2004), a pesquisa qualitativa é frequentemente criticada por 

ser muito subjetiva, em contraste com a alegada objetividade da pesquisa 

quantitativa. É verdade, de fato, que a pesquisa qualitativa tem, em geral, uma 

dimensão subjetiva maior. No entanto, isso não significa que procedimentos 

científicos não possam ser estabelecidos. A definição apresentada nas perguntas de 

pesquisa, nos conceitos e nas variáveis e uma descrição detalhada dos 

procedimentos de campo garantem à pesquisa qualitativa uma certa “objetivação” do 

fenômeno estudado, permitindo, até mesmo, replicação. 

 

O Quadro 6 apresenta as diferenças entre pesquisa quantitativa e pesquisa 

qualitativa em relação a objetivo, tamanho da amostra, forma de coleta e análise dos 

dados e resultados encontrados, caracterizando e fundamentando a escolha do 

método da pesquisa em estudo. 
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Quadro 6 - Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa 

 Qualitativa Quantitativa 

Objetivo 

Alcançar uma compreensão 

qualitativa das razões e 

motivações subjacentes. 

Quantificar os dados e 

generalizar os resultados da 

amostra para a população 

alvo. 

Amostra 
Pequeno número de casos 

não representativos 

Grande número de casos 

representativos. 

Coleta de Dados Não estruturada Estruturada 

Análise de Dados Não estatística Estatística 

Resultado 
Desenvolve uma 

compreensão inicial. 

Recomenda um curso final de 

ação. 

Fonte: MALHOTRA (2001, p. 155). 
 

O estudo de caso é uma técnica qualitativa que investiga o fenômeno atual dentro 

da situação em que ele ocorre. Nele, o pesquisador geralmente utiliza uma 

variedade de dados coletados em diferentes momentos, por meio de várias fontes 

de informações. 

 

Para Yin (2001), projetos de pesquisa que utilizam o método de estudo de caso 

apresentam importantes componentes: as questões de estudo, as proposições e as 

unidades de análise. Sobre as questões do estudo, o estudo de caso é a estratégia 

mais apropriada para responder questões do tipo “como” e “por que”, sendo assim, a 

tarefa inicial do investigador é precisar a natureza das questões do estudo. Em 

relação às proposições, estas direcionam a atenção para algo que deveria ser 

examinado dentro do escopo de estudo. A partir do momento em que as 

proposições são declaradas, o estudo começa a mover-se em alguma direção. 

Finalmente, a unidade de análise está relacionada com o problema fundamental da 

definição do caso. 

 

Yin (2001) define tecnicamente o estudo de caso como uma investigação empírica 

que: 
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a) investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos; e 

b) enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, baseia-se 

em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um 

formato triângulo. Como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento 

prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados. 

 

Os estudos de casos que contemplam várias unidades de análise são 

caracterizados como estudos múltiplos de casos. Yin (2001), afirma que as provas 

resultantes de casos múltiplos são consideradas mais convincentes, e o estudo 

global é visto, por conseguinte, como sendo mais robusto. 

 

A pesquisa em questão contempla um estudo múltiplo de casos descritivo. A coleta 

dos dados deu-se de forma semiestruturada. Não se utilizaram de métodos 

estatísticos. A análise dos dados e as conclusões foram elaboradas de forma 

qualitativa. 

 

3.2 População e amostra e/ou unidade de análise e d e observação 

 

A observação e a coleta de dados foram feitas em cinco hospitais privados com mais 

de cinquenta leitos na cidade de Belo Horizonte e região, sendo assim definida: 

 

a) população: composta pelos hospitais privados com mais de cinquenta leitos 

na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana; 

b) amostra: contemplou cinco hospitais privados da cidade de Belo Horizonte e 

região metropolitana, sendo três filantrópicos; 

c) coleta dos dados: os dados foram coletados de forma semiestruturada e 

complementados com as informações fornecidas pelos gestores das 

organizações pesquisadas;  

d) análise dos dados: os dados foram analisados de forma qualitativa e não 

estatística; e 
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e) critério de acessibilidade: os hospitais foram selecionados de acordo com a 

disponibilidade de seus gestores para participarem da pesquisa. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas em profundidade, 

semiestruturadas, de forma a atender os objetivos da pesquisa. 

 

As entrevistas com especialistas podem ser úteis nas situações em que poucas 

informações de outras fontes estão disponíveis, como no caso de produtos 

radicalmente novos (MALHOTRA, 2001). 

 

Foi solicitado que as organizações disponibilizassem um gestor da área de finanças 

com conhecimentos técnicos necessários para a compreensão dos termos 

financeiros específicos utilizados no instrumento de coleta dos dados. O 

respondente deveria, ainda, conhecer os objetivos estratégicos da organização, de 

forma a associá-los com as ferramentas financeiras utilizadas pelo hospital.  

 

3.4 Estratégias de análise dos dados 

 

Para responder ao objetivo principal de identificar como as organizações do 

segmento de saúde utilizam ferramentas de gerenciamento econômico financeiro em 

busca de diferencial competitivo de mercado e geração de valor, foi utilizado um 

quadro/questionário (Instrumento de Coleta de Dados – APÊNDICE A), visando à 

identificação dos objetivos estratégicos do hospital, seu grau de importância e o 

medidor utilizado para mensurá-los.  

 

Foram utilizadas, ainda, perguntas que permitissem o levantamento das ferramentas 

e a verificação da existência ou não de vantagem competitiva para essas 

organizações: 

 

a) você acredita que estas ferramentas fornecem dados para a tomada de 

decisão?  
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b) as informações extraídas destas ferramentas são utilizadas para a elaboração 

do planejamento estratégico? 

 

O primeiro objetivo secundário de apresentar as ferramentas de gerenciamento 

econômico-financeiro mais utilizadas na atualidade – foi respondido por meio da 

pesquisa documental e da elaboração do referencial teórico. Por meio desses, foram 

identificadas as ferramentas existentes e as mais utilizadas na atualidade, para, 

posteriormente, identificá-las nas organizações estudadas. 

 

Para responder ao segundo objetivo secundário – analisar as ferramentas de 

gerenciamento econômico financeiro mais utilizadas pelas organizações do setor de 

saúde – foram levantadas essas ferramentas por meio da verificação de sua 

presença no dia a dia dessas organizações. Um quadro/questionário (Instrumento de 

Coleta de Dados – APÊNDICE A) foi aplicado, com o intuito de verificar a utilização 

das ferramentas, sua importância e a frequência de sua avaliação. Foram utilizadas, 

de forma direta e objetiva, as seguintes perguntas: 

 

a) das ferramentas de gerenciamento econômico-financeiro utilizadas pela 

organização, quais você julga como essenciais? 

b) a empresa gerencia algum indicador financeiro? Quais os principais? Como 

foram escolhidos?  

c) o hospital utiliza alguma ferramenta de gestão de custos? Qual? 

d) a empresa utiliza ferramentas que alinham planejamento e finanças para a 

tomada de decisão como, por exemplo, o BSC? 

 

Com objetivo de atender ao terceiro objetivo secundário – identificar os objetivos 

estratégicos presentes na gestão dos hospitais – observou-se o alinhamento dos 

objetivos estratégicos com o uso de ferramentas adequadas, gerando algum 

diferencial competitivo . Para tanto, foram utilizadas as perguntas abaixo e o quadro 

questionário do APÊNDICE A. 

 

a) o uso destas ferramentas influencia o resultado da organização? Como? 

b) as informações extraídas destas ferramentas são utilizadas para a elaboração 

do planejamento estratégico? 



 

 

86

 

c) você acredita que estas ferramentas fornecem dados para a tomada de 

decisão?  

d) o uso destas ferramentas gera diferencial competitivo para o hospital diante 

do mercado de saúde como um todo? 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização dos hospitais participantes 

 

A pesquisa foi aplicada em cinco hospitais de Belo Horizonte e região. O universo 

está bem diversificado, contando uma maternidade, um hospital infantil e três 

hospitais gerais. Desses últimos, dois prestam atendimento apenas a particulares e 

convênios e um presta atendimento a particulares, convênios e ao Sistema Único de 

Saúde (SUS).  Essas instituições são caracterizadas a seguir. 

 

1) Hospital Vila da Serra: foi inaugurado em 1999, por um grupo de médicos de 

Minas Gerais. Está situado na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima. 

Possui uma estrutura muito bem planejada e um projeto arquitetônico 

arrojado. É considerado, hoje, um centro de referência à saúde da mulher. 

Possui 267 leitos para internação, cirurgias, clínica médica, obstetrícia e 

unidades de tratamento intensivo, 840 funcionários diretos e um corpo clínico 

aberto com 237 médicos cadastrados. A instituição foi aceita no processo de 

Acreditação Internacional por intermédio da Canadian Council on Health 

Services Accreditation (CCHSA). Possui, ainda, o certificado Acreditado com 

Excelência Nível 3, concedido pela  Organização Nacional de Acreditação  

(ONA); 

2) Hospital Infantil São Camilo: está situado na região central de Belo Horizonte. 

Reúne 23 especialidades voltadas para o cuidado da criança, possibilitando 

um atendimento completo e abrangente. Anualmente, são realizadas cercas 

de 120 mil consultas, 7 mil internações, 5 mil procedimentos cirúrgicos, 25 mil 

exames radiológicos, 30 mil exames laboratoriais, 3 mil ultrassonografias e 

um grande número de exames eletrocardiográficos, eletroencefalográficos e 

outros indispensáveis para o esclarecimento diagnóstico.  Presta atendimento 

24 horas para particulares e convênios; 

3) Hospital Felício Rocho: está situado na região central de Belo Horizonte. São 

mais de 300 leitos, distribuídos em apartamentos e enfermarias, 20 leitos de 

CTI adulto, 10 leitos de CTI cardiovascular, 15 leitos de CTI pediátrico, 20 

salas de cirurgia, sala de recuperação pós-anestésica, sala cirúrgica para 

procedimentos de otorrinolaringologia e 3 salas de vídeoendoscopia. A área 
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profissional congrega cerca de 400 médicos, muitos dos quais de renome 

internacional. Nas áreas administrativas e técnicas, atua um corpo funcional 

de aproximadamente 1.500 empregados; 

4) Hospital da Baleia: é uma entidade filantrópica. Mantém parceria com a 

Prefeitura e o governo do Estado. Há 66 anos no mercado, atende pacientes 

de convênios, particulares e do Sistema Único de Saúde (SUS). São cerca de 

500 mil atendimentos ao ano, majoritariamente realizados pelo SUS. Conta 

com um corpo clínico altamente qualificado e com 239 leitos, sendo 91 

pediátricos. Realiza anualmente cerca de 11 mil procedimentos 

quimioterápicos, 24,7 mil de hemodiálise e atende mais de 27 mil crianças; e 

5) Hospital Otaviano Neves: está localizado próximo ao centro de Belo 

Horizonte, na região hospitalar. É uma das referências de maternidade na 

cidade. Possui uma área de 7960m2, distribuídos em nove andares, além de 

uma unidade externa para atendimento ambulatorial e consultas, 

acompanhamento de pré-natal, internações para tratamentos ginecológicos, 

pronto-atendimento, etc. São 100 leitos, distribuídos entre suítes, 

apartamentos, Hospital Dia, UTI infantil e CTI adulto, além dos setores de 

especialidades. Conta mais de 600 médicos cadastrados em seu corpo 

clínico, entre ginecologistas e obstetras, pediatras e anestesistas. 

 

4.2 Análise dos resultados 

 

A pesquisa aplicada possibilitou uma análise do atual cenário do setor de saúde, 

com enfoque direto na atuação dos hospitais. Trata-se de um setor muito complexo, 

com muitas especificidades, demandando especialização e profundo conhecimento 

por parte dos gestores.  

 

Os cinco gestores de hospitais de Belo Horizonte e região foram questionados 

quanto ao uso de ferramentas de gestão financeira, como diferencial competitivo 

para os hospitais. Para tanto, foram analisadas as ferramentas utilizadas pelos 

hospitais para a gestão e controle financeiro, assim como seu alinhamento com os 

objetivos estratégicos da organização. 
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A gestão financeira profissionalizada já faz parte da cultura organizacional dos 

hospitais pesquisados. A diretoria com formação apenas médica já se conscientizou 

da importância da criação de um setor altamente capacitado e especializado para 

monitorar as finanças da organização. Assim, essas instituições contam com 

profissionais com formação técnica e especializada no controle, fazendo uso de 

várias ferramentas de gerenciamento para direcionar as rotinas do dia a dia e 

elaborar perspectivas futuras de atuação. 

 

Quadro 7 - Ferramentas mais utilizadas pelos hospitais 

5 Hospitais 4 Hospitais 

- Fluxo de caixa - Liquidez corrente 

- Análise horizontal - Liquidez seca 

- Liquidez geral - Giro do estoque 

- Gestão de custos - Composição do endividamento 

- Ebitda - Endividamento geral 

- Faturamento - BSC 

- Lucro líquido - Prazo médio estocagem 

- Prazo médio de pagamento - Ciclo financeiro 

- Prazo médio recebimentos - Ebit 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O Quadro 7 apresenta as ferramentas de gestão financeira mais utilizadas pelos 

hospitais pesquisados. Na coluna 1, têm-se as ferramentas que estão presentes na 

gestão financeira de todos os hospitais avaliados; na coluna 2, as ferramentas que 

aparecem em 80% dos hospitais, ou seja quatro dos cinco entrevistados. O quadro 

oferece um panorama das ferramentas que suportam a gestão das atividades 

financeiras, munindo os gestores de dados para a tomada de decisão e gerando 

diferencial competitivo para a organização. 

 

As ferramentas assinaladas por todos os hospitais demonstraram a preocupação 

muito latente em relação à gestão de custos. As intuições reconhecem a 

necessidade de uma avaliação criteriosa dos custos como vital para a sobrevivência 

e continuidade da prestação de serviços de saúde. 
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Os custos hospitalares, em regra, são monitorados pelos sistemas de gestão 

integrada utilizada para viabilizar toda a atividade operacional do hospital. São 

criados centros de custos específicos da instituição e o consumo de recursos é 

estratificado por setor, por serviço e por unidade de tratamento.  

 

A grande ênfase dada aos custos, controlados em seus mínimos detalhes, é 

justificada pelas margens de rentabilidade muito pequenas e engessadas pelas 

tabelas das operadoras de serviços de saúde. Há que se fazer o custo adequar-se 

ao preço pago pela remuneração do serviço, caso contrário se faz necessário optar 

por medidas de adaptação como: 

 

a) negociar a tabela de remuneração dos planos de saúde – uma das tarefas 

mais difíceis, em face da resistência e à força das operadoras no mercado; 

b) encontrar novos fornecedores para a redução de custos de material e 

medicamentos; 

c) rever a estrutura operacional, de forma a produzir o serviço de forma diferente 

e menos onerosa; 

d) eliminar o serviço não rentável do rol de procedimentos do hospital – uma 

tarefa difícil quando o procedimento é essencial ou complementar a algum 

outro tratamento; 

e) eliminar o serviço do rol de procedimentos prestados àquela operadora em 

específico, que não o remunera de forma satisfatória – mais difícil ainda 

quando esbarra em contratos com as operadoras que obrigam a prestação de 

todos os serviços disponíveis no hospital aos seus pacientes credenciados; e 

f) eliminar a operadora da lista de planos de saúdes credenciados ao 

atendimento pelo hospital – uma decisão difícil, pois representa perda de 

ativo. No caso de hospitais com capacidade ociosa, esses pacientes podem 

representar forma de diluir custos fixos.  

 

A ferramenta de gestão do fluxo de caixa aparece em todos os hospitais com 

monitoramento mensal, semanal e, até mesmo, diário. Ela representa a forma de 

casar entradas e saídas, além de viabilizar o processo operacional, principalmente 

da tesouraria. Permite o encontro das contas a receber e das contas a pagar, 

evidenciando, também, a necessidade de capital de giro. 
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O prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento também são 

gerenciados por todas as instituições de saúde pesquisadas. O prazo de pagamento 

demonstra a eficiência das políticas de negociação com os fornecedores para obter 

prazos compatíveis com os recebimentos e, consequentemente, reduzir a 

necessidade de capital de giro do hospital.  

 

Os prazos de recebimento na saúde são fixos, determinados previamente, de forma 

padronizada em todos os contratos das operadoras. Eles variam, em média, de 30 a 

60 dias. Nos casos dos serviços de SUS, este prazo pode chegar até 120 dias. O 

prazo de recebimento é considerado a partir de sua cobrança à operadora, e não do 

seu efetivo atendimento ao paciente. Logo, a eficiência operacional dos setores 

pode fazer com que a cobrança do serviço aconteça com mais agilidade, 

melhorando as entradas de recursos.  

 

A análise horizontal também aparece na totalidade dos hospitais. Ela permite uma 

comparação simples, feita para determinados dados analisados ao longo de 

períodos preestabelecidos. Comparam-se resultados passados com dados 

presentes da atual estrutura organizacional. A evolução desses dados demonstra os 

caminhos trilhados pelo hospital e suas perspectivas futuras. Essa análise é 

essencial para que o gestor possa avaliar a evolução periódica da organização e o 

quão ela está próxima ou distante dos objetivos estratégicos almejados. 

 

O monitoramento detalhado e criterioso do faturamento é também uma grande 

ferramenta de diferencial competitivo dos hospitais. Os profissionais que atuam 

neste setor devem ser necessariamente experientes quanto à forma de calcular a 

cobrança dos preços dos serviços, com base nas tabelas das operadoras de planos 

de saúde.  

 

As glosas, expressão muito utilizada no setor de saúde, definem as diferenças de 

valores cobrados pelos hospitais e os valores efetivamente pagos pelas operadoras. 

São indicadores muito importantes para a gestão hospitalar, oferecendo informações 

ricas aos tomadores de decisão. Elas são passíveis de recurso sempre que o 

pagamento não foi feito por alguma inconsistência na cobrança, podendo ser 
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corrigidas e cobradas novamente. Essas glosas são denominadas “glosas 

indevidas”.  

 

As glosas devidas são aquelas que o convênio não pagará em hipótese alguma pelo 

serviço cobrado. Não conferem ao prestador o direito à reapresentação da conta e, 

normalmente, simbolizam cobranças a maior em relação à tabela praticada, ou erros 

operacionais do hospital, que impossibilitam a cobrança de acordo com o esperado 

– por exemplo, atendimento a paciente em período de carência, sem cobertura para 

o procedimento ou não mais pertencente ao plano de saúde da cobrança. 

 

Os índices de glosas são gerenciados pelos hospitais, principalmente, por 

representarem expectativa de recebimento para determinada data que não 

acontece. Esse recurso pode vir a ser recebido a posteriori, impactando o fluxo 

financeiro e o aumento da NCG, ou pode nem ser recebido, gerando prejuízo para o 

hospital, visto que o serviço foi prestado e os custos incorridos na sua prestação 

foram efetivados. 

 

Os aumentos dos índices de glosas representam claramente deficiência na 

eficiência operacional e prejuízos financeiros. Por isso, tais índices são indicadores 

extremamente vigiados pelos gestores hospitalares, a fim de melhorar as rotinas e 

práticas diárias de cada setor e minimizar o impacto financeiro de sua ocorrência. 

 

A liquidez geral também aparece como índice gerenciado por todas as prestadoras 

de serviços de saúde. Representa a proporção dos bens e direitos a serem 

realizados no curto e no logo prazo em relação às dívidas totais do hospital. Quanto 

mais líquido for o resultado melhor a situação financeira geral e a capacidade de 

honrar seus compromissos. Ela posiciona o gestor quanto à saúde financeira e à 

capacidade de pagamentos. 

 

A preocupação com o lucro líquido é comum em todos os hospitais, na medida em 

que oferece ao gestor a visão da lucratividade das operações após os impostos e 

taxas. É uma medida que norteia o resultado como um todo e confere uma visão 

global da organização. 
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O Ebitda é a medida de lucratividade que aparece como gerenciada por todos os 

hospitais. A frequência de sua avaliação é, em geral, mensal. O lucro, antes dos 

impostos, taxas, juros, depreciação e amortização, apresenta uma aproximação da 

geração de caixa do hospital. Ela oferece ao gestor hospitalar a informação de 

quanto os serviços de saúde conseguiram gerar de caixa operacional no período 

avaliado. O Earnings Before Interests and taxes (Ebit) constitui o resultado subtraído 

das depreciações e amortizações. É outra medida de lucratividade, também 

gerenciada por 80% dos hospitais. 

 

O ciclo financeiro aparece na gestão de quase todos os hospitais. É mais uma 

ferramenta que confere aos gestores hospitalares a visibilidade de interação entre 

prazos de pagamento e recebimento, ressaltando a necessidade de capital de giro. 

 

O BSC é a ferramenta de planejamento estratégico utilizada em quase todos os 

hospitais analisados (quatro em cinco). Constitui um instrumento norteador que 

traduz em ações a visão e os objetivos estratégicos da organização prestadora dos 

serviços de saúde. 

 

Assim como as demais organizações, os hospitais trabalham de forma tradicional 

estruturando as quatro perspectivas do BSC: financeira, cliente, processos internos 

e perspectivas de aprendizado e crescimento. 

 

Mediante o uso do BSC, o gestor de serviços de saúde consegue maior visibilidade 

do desempenho organizacional, permitindo, ainda, a avaliação do patrimônio 

intangível da organização e a criação de valor, gerada a partir das atividades e 

ações do hospital. 

 

A preocupação com as medidas de gerenciamento das dívidas – endividamento 

geral e composição do endividamento – também está presente em 80% dos 

hospitais pesquisados. Elas permitem a visualização da composição do 

endividamento, ressaltando a estrutura das dívidas tanto com a utilização de capital 

próprio como diante da utilização de recursos de terceiros para gerar lucro. 
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O Quadro 8 apresenta a relação de ferramentas e dos indicadores de gerenciamento 

financeiro que não foram citados por nenhum dos estabelecimentos de saúde 

pesquisados. 

 

Quadro 8 - Ferramentas não utilizadas pelos hospitais 

Ferramentas não utilizadas 

- Alavancagem financeira - Debt / Equity 

- Alavancagem operacional - EVA 

- Alavancagem total - Giro ativo fixo 

- Árvore de decisão - Giro ativo operacional 

- Cobertura obrigações fixas - Giro total 

- Cobertura juros - ROCE 

- CVA - Tesouraria 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Os hospitais pesquisados gerenciam medidas de geração de valor mais simples e 

mais fáceis de serem mensuradas, como o ativo operacional e o Ebitda. O uso do 

BSC, em alguns casos, auxilia a visualização da geração de valor nos processos e 

na atividade como um todo. 

 

Não foi encontrado, na pesquisa, o uso de ferramentas importantes para a 

mensuração direta da geração de valor. Nenhuma das instituições utiliza 

ferramentas como EVA, CVA, elaboração da árvore de valor e modelo Fleuriet na 

gestão financeira de suas atividades. A não preocupação com a utilização dessas 

ferramentas e com a elaboração dessas análises prejudica a avaliação mais 

criteriosa e precisa da geração de valor. 

 

Os objetivos estratégicos mais almejados pelos hospitais são claramente 

sustentados por ferramentas de gestão financeira adequadas para a sua avaliação e 

mensuração periódicas. 

 

O Gráf. 1 apresenta a distribuição dos principais objetivos estratégicos citados pelos 

hospitais, em ordem de importância. Aos objetivos mais relevantes, classificados 
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como 1, foi atribuído o peso 3. O objetivo classificado como segundo na escala de 

importância foi ponderado com o peso 2. Já o objetivo classificado como terceiro 

mais importante foi avaliado com o peso 1. 

 

Gráfico 1 - Principais objetivos estratégicos dos hospitais 

27%

23%20%

10%

10%
7% 3%

Aumentar Margens Operacionais

Gerenciar Risco

Adequar o Custo das Operações

Aumentar Lucro Líquido

Desenvolver Projeto de Governança
Corporativa

Maximizar o Retorno sobre os
Investimentos

Otimizar a Estrutura de Capital

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O aumento das margens operacionais aparece como uma das principais metas 

estratégicas que são monitoradas com base no cálculo e acompanhamento do 

Ebtida, Ebit, e lucro líquido de vários indicadores financeiros e indicadores 

específicos do setor de saúde. 

 

Gerenciar o risco também faz parte dos objetivos estratégicos mais perseguidos 

pelos hospitais avaliados. Como os investimentos nos serviços de saúde, em regra, 

demandam investimentos de grandes volumes de recursos, visto que são dotados 

de alta tecnologia, alto custo, exigências de segurança e prevenção de riscos à 

saúde determinadas pela ANS, vigilância sanitária, Conselho Federal de Medicina, 

etc., faz-se necessária uma avaliação minuciosa do risco da operação e da 

possibilidade de retorno esperada para aquele investimento. 

 

O objetivo estratégico de adequar o custo das operações aparece como o terceiro 

na escala de importância, sendo citado como objetivo estratégico relevante por 

quase todos os hospitais. Ele é essencial à manutenção das operações e garantia 

da longevidade dos serviços de saúde. Para monitorá-los, são utilizados a DRE, 
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ferramentas de cálculo e gestão dos custos, além da gestão do mix de produtos 

oferecidos pelo hospital. 

 

O aumento do lucro líquido é, também, um dos objetivos estratégicos mais 

perseguidos pelos hospitais. Representa o resultado global das operações, 

demonstrando crescimento da atividade como um todo. De forma isolada, melhorar 

o lucro líquido representa aprimorar o resultado do hospital. Seu benefício mais claro 

e real deve ser cercado de várias outras análises da estrutura como um todo. 

 

O objetivo estratégico de desenvolver um projeto de governança corporativa aparece 

como um dos mais importantes apenas para um dos hospitais. Sua relevância pode 

ser justificada pelo fato de este hospital passar por um processo de sucessão 

interna, que demanda esse tipo de perspectiva. 

 

A preocupação com a maximização dos retornos sobre os investimentos é, também, 

um dos objetivos estratégicos destacados como mais relevantes para o hospital. 

Representa uma gestão direcionada para a preocupação com a aplicação dos 

recursos de forma otimizada, em busca sempre de melhores resultados, e as 

análises financeiras que sustentam as escolhas por investimentos em tecnologia, 

equipamentos, infraestrutura operacional, expansão das unidades de atendimento, 

aumento do número de leitos, etc. 

 

Apenas um hospital destaca a otimização da estrutura de capital dentre as três mais 

importantes, sendo que sua relevância foi classificada apenas como 3 (terceiro mais 

importante). Porém, quatro hospitais informaram utilizar ferramentas de análise para 

os indicadores de composição do endividamento e endividamento geral. Tal 

incoerência foi constatada no alinhamento do objetivo com as informações 

acompanhadas pela organização, uma vez que quem se preocupa com o 

endividamento se preocupa com a estrutura de capital. 

 

A otimização da estrutura de capital ressalta a  preocupação com o endividamento e 

com a forma de distribuir a aplicação de seus recursos entre o capital próprio e o 

capital de terceiros. A avaliação do custo de capital é base para a tomada de 

decisão e estratificação do capital. Os hospitais se preocupam com o endividamento, 
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mas não priorizam a estrutura de capitais como um dos principais objetivos 

estratégicos. Este fator pode estar relacionado ao desconhecimento por parte dos 

gestores e tomadores de decisão. 

 

Os hospitais são gerenciados de acordo com os objetivos estratégicos prédefinidos, 

visando aos interesses de seus acionistas. Percebe-se claramente que a escolha 

das ferramentas de gestão financeira está pautada na perseguição direta de 

diferencial competitivo de mercado. A informação financeira gerada é fonte rica de 

fundamentos para a avaliação periódica da organização, a mensuração de sua 

rentabilidade, o direcionamento para investimentos, a análise da relação custo-

benefício, a correspondência às expectativas de acionistas e indicativos de 

permanência e a sustentabilidade no mercado. 

 

Figura 12 - Objetivos estratégicos em destaque 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A Fig. 12 apresenta uma representação esquemática dos objetivos estratégicos que 

se destacam na gestão dos hospitais e as ferramentas que permitem a perseguição 

alcance destes. 

 

Existe uma deficiência na avaliação explícita e minuciosa da geração de valor e da 

criação de diferencial competitivo nas instituições estudadas. Percebe-se claramente 

que este é um objetivo presente nas prioridades do hospital. A busca por sua 

1º  - Aumentar margens operacionais; 
 
 

2º - Gerenciar Risco; 
 
 

3º - Adequar o custo das operações. 
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realização é latente, porém a sua mensuração efetiva  não é acompanhada por seus 

gestores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A seguir, são apresentadas as conclusões do trabalho, suas limitações e as 

sugestões para estudos futuros. As conclusões são elaboradas a partir do estudo 

das teorias que fundamentam a pesquisa e das informações extraídas das 

entrevistas com os gestores. 

 

Partiu-se de uma revisão da literatura sobre gestão hospitalar, gestão estratégica, 

gestão financeira, análise financeira como fator estratégico e  modelo Fleuriet. Em 

seguida, foram verificadas as aplicações práticas destas teorias nos hospitais 

pesquisados. 

 

A contribuição do trabalho apoia-se na apresentação das ferramentas de 

gerenciamento econômico-financeiro como forma de gerar diferencial competitivo e 

gerar valor aos hospitais. 

 

O setor de saúde, em nível mundial, enfrenta, nos dias de hoje, um conflito de 

interesses em busca de resultados positivos para os pacientes, para as empresas 

envolvidas na prestação de serviços médicos (hospitais, clínicas, seguradoras e 

operadoras de planos de saúde) e para o governo, que necessita promover 

melhores condições de vida e saúde aos cidadãos. 

 

Os profissionais e agentes do hospital (esteja ele em qualquer nível) estão diante de 

um cliente muito complexo (impaciente, emocionalmente abalado e exigente, em 

busca de prioridade, qualidade e eficiência na recuperação). Encontram-se em um 

ambiente de altos riscos, além de enfrentar em situações que não podem ser 

padronizadas. São remunerados de forma não satisfatória e, muitas vezes, 

enfrentam jornadas duplas para incrementar o ganho mensal. 

 

Os prestadores de serviço de saúde estão cada vez mais sufocados com a 

remuneração tabelada, desatualizada e, em muitos casos, abaixo dos custos 

operacionais. Enfrentam grande normatização e regulamentação por parte dos 

governantes e das operadoras de planos de saúde. Sofrem com a necessidade de 
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altos investimentos, em busca de inovação e atualização. A cada dia, encontram-se 

mais desestimulados a continuar suas atividades. 

 

As operadoras de planos de saúde oferecem serviços cada vez mais limitados, com 

menor cobertura e abrangência. Cobram valores altos de seus segurados, 

principalmente para a cobertura de pessoas com idade mais avançada. Sofrem com 

a pressão de normas do governo e a necessidade de encontrar bons prestadores de 

serviços de saúde dispostos a aceitar os valores pagos pelo seu trabalho. Incorrem 

em altos custos com carteiras de associados antigas, mal planejadas e sujeitas a 

legislações específicas de cada período de adesão. Tentam, de todas as formas, 

transferir responsabilidade de tratamentos aos pacientes, além de determinar o valor 

da remuneração paga aos prestadores credenciados. 

 

O governo luta para elevar os níveis de saúde oferecidos às pessoas. Possui 

agências reguladoras, com o intuito de fiscalizar as atividades dos prestadores e 

assegurar a qualidade mínima necessária dos serviços. Não consegue prestar 

assistência gratuita a toda a população. Possui orçamento de gastos crescentes 

com a saúde, mesmo com a qualidade de serviços extremamente ineficiente. 

 

A competição disfuncional na assistência à saúde resulta de incentivos mal 

alinhados e de uma série de escolhas estratégicas, organizacionais e 

regulamentares compreensíveis, porém infelizes, pelos participantes do sistema, que 

se alimentam uns dos outros e se exacerbam reciprocamente. Todos os atores do 

sistema compartilham responsabilidade pelo problema. 

 

Todas as tentativas de acomodar e equilibrar os interesses conflitantes têm 

fracassado. A competição na saúde tem sido um jogo de soma zero. Ou seja, até o 

momento, para alguém ganhar alguém tem que perder. Não se consegue 

estabelecer uma relação ganha-ganha, mas somente a ganha-perde, em que 

alguém sempre “paga a conta” e sai insatisfeito com o resultado. 

 

A razão dos problemas não é a competição propriamente, mas o tipo errado de 

competição. Ela acontece nos níveis errados e nas coisas erradas. Gravita para uma 

competição de soma zero, na qual os ganhos de um participante do sistema são 
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auferidos à custa dos outros. Os participantes competem na transferência de custos, 

uns para os outros, no acúmulo de poder de barganha e na limitação de serviços. 

Esse tipo de competição não gera valor nem para os pacientes nem para as 

empresas, mas corrói a qualidade, nutre a ineficiência, cria capacidade excessiva e 

eleva os custos administrativos, entre outros efeitos prejudiciais. 

 

De forma geral, os hospitais operam com custos altos e crescentes, apesar do 

intenso esforço para controlá-los. Os problemas de qualidade persistem. O fracasso 

da competição evidencia-se nas grandes e inexplicáveis diferenças entre custo e 

qualidade, entre os prestadores e entre as áreas geográficas para o mesmo tipo de 

tratamento. A competição não recompensa os melhores prestadores, e os piores vão 

à falência. A inovação tecnológica se difunde lentamente e não gera melhorias de 

valor como deveria. Ao contrário, é vista por alguns como parte do problema. Juntos, 

esses resultados são inconcebíveis em um mercado que funcione a contento. São 

intoleráveis na assistência à saúde, em que estão em risco a vida e a qualidade de 

vida. São insustentáveis em um setor que consome uma grande e crescente porção 

do orçamento nacional. 

 

Porter e Teisberg (2007) afirmam que na maioria dos países o tipo de competição 

existente na assistência à saúde é aquela em que todos se preocupam, 

basicamente, em transferir custos. Criar a competição em resultados para o paciente 

e redirecionar o foco de redução de custos para a agregação de valor ao paciente 

constituem o único caminho para um mercado de saúde eficiente e competitivo. Ou 

seja, a solução para a crise, ironicamente, está em trazer de volta o foco do sistema 

de saúde para a saúde. 

 

A resposta ao caos iminente depende da eficiência gerencial e da certificação de 

qualidade para os processos operacionais assistenciais, dirigindo-se o foco para 

resultados. Somente a partir de uma estrutura de serviços organizada e da adoção 

de boas práticas de governança corporativa haverá a possibilidade de responder aos 

desafios da medicina do século XXI. 

 

Porter e Teisberg (2007) afirmam, ainda, que o objetivo certo para a saúde seria 

aumentar o valor para os pacientes – ou seja, a qualidade dos resultados para o 
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paciente em relação ao dinheiro gasto. Minimizar custo é uma meta equivocada que 

leva a resultados contraproducentes. Eliminar desperdícios e serviços 

desnecessários é benéfico, mas a economia de custos deve decorrer de eficiências 

verdadeiras, não de transferências de custos, restrições nos cuidados 

(racionamento) ou redução da qualidade. 

 

A medicina do futuro dependerá da capacidade de as organizações incorporarem 

novas tecnologias e reverem seus processos operacionais. Para ser introduzida 

essa nova cultura da desconstrução de modelos existentes, é essencial a adoção 

das boas práticas de governança coorporativa. 

 

A nação precisa de uma nova fórmula de pensar sobre o sistema de saúde. Não há 

vilão. Nem o problema nem a solução serão encontrados em um aspecto isolado do 

sistema. De fato, toda tentativa de acomodar interesses conflitantes está fadada ao 

fracasso. A única real solução é unir num propósito comum todos os participantes do 

sistema. 

 

A maneira de transformar o sistema de saúde é realinhar a competição com o valor 

para os pacientes. O desempenho do sistema só vai ser significativamente 

melhorado se os resultados forem mensurados e cada participante do sistema for 

responsabilizado pelos seus resultados. Porém, o valor tem que ser mensurado para 

o paciente, e não para o plano de saúde, o hospital, o médico ou o empregador. 

 

Porter e Teisberg (2007) citam os oitos valores que iriam guiar a competição 

baseada em valor: 

 

a) o foco deve ser valor para os pacientes e não, simplesmente, a redução de 

custos; 

b) a competição tem que ser baseada em resultados; 

c) a competição deve estar centrada nas condições de saúde durante todo o 

ciclo de atendimento; 

d) o atendimento de alta qualidade deve ser menos dispendioso; 

e) o valor tem que ser agregado pela experiência, escala e aprendizado do 

prestador na doença/condição médica em questão; 
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f) a competição deve ser regional e nacional, não apenas local; 

g) informações sobre os resultados têm que ser amplamente divulgadas para 

apoiar a competição baseada em valor; e 

h) inovações que aumentam o valor têm que ser altamente recompensadas. 

 

A gestão estratégica dos hospitais, alinhando objetivos de soma positiva para todos 

os lados, sustentada pela gestão financeira eficiente que viabilize as atividades e 

garanta resultados econômicos positivos é condição sine qua non para a melhoria 

do caos. 

 

O uso de ferramentas de gestão financeira modernas e adequadas à realidade do 

hospital, do mercado e do espaço geográfico em que ele está inserido é o primeiro 

passo para o alcance de organizações economicamente autossustentáveis. 

 

As ferramentas são fonte de informação para os gestores. Elas, se bem alimentadas 

de dados, detalham os cenários, mensuram os crescimentos, sejam eles positivos 

ou negativos, antecipam problemas, direcionam as ações, alinham as estratégias e 

apontam inconformidades – ou seja, munem os gestores de argumentos e 

direcionamentos para a tomada de decisão. 

 

A geração de valor de mercado e diferencial competitivo está diretamente associada 

à gestão profissionalizada, cercada de ferramentas de monitoramento minucioso e 

detalhado, adequado à estrutura e aos objetivos do hospital, respeitando sempre a 

ética e os valores da responsabilidade com a vida. 

 

Alinhar a gestão de valor ao objetivo primário da prestação de serviços de saúde – a 

melhoria do paciente – pode ser uma forma bem sucedida de resolver “o caos” da 

saúde, conferindo aos seus agentes sustentabilidade e sobrevivência. Haverá então, 

pacientes saudáveis, hospitais autossustentáveis, operadoras de plano de saúde 

equilibradas e governo garantindo melhor nível de saúde ao cidadão. 
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5.1 Limitações da dissertação 

 

Esta pesquisa traz uma abordagem do uso das ferramentas de gestão financeira 

como diferencial competitivo para os hospitais de Belo Horizonte e região, porém 

apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. Foi pesquisada uma 

amostra de cinco hospitais de grande porte, porém a totalidade da população não foi 

consultada. É uma pesquisa qualitativa, embasada por entrevistas semiestruturadas, 

e não com dados estatísticos e dados numéricos exatos. Assim, a totalidade dos 

hospitais pode apresentar dados divergentes dos encontrados.  

 

Não foram verificados o uso e a implementação dessas ferramentas na prática, 

apenas contou-se com as afirmações dos gestores. As respostas foram dadas por 

um único representante de cada instituição. Pode, pois, ter ocorrido tendência em 

priorizar ou dar maior enfoque a ferramentas de maior preferência, conhecimento 

técnico ou facilidade de uso por parte desses profissionais. 

 

5.2 Sugestões para estudos futuros 

 

A sugestão da autora para novas investigações é que a mesma pesquisa seja 

aplicada a um universo maior de hospitais, tanto na região de Belo Horizonte como 

em outras cidades, estados e regiões do Brasil.  

 

Poderiam ser entrevistados mais gestores de cada instituição, para que as 

informações fossem mais precisas e isentas de juízo pessoal. Ainda, poderiam ser 

verificados o uso e o nível de aplicação prática dessas ferramentas, alinhados com 

as estratégias dos hospitais. 
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APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados 

 
Unipel- Faculdades de Pedro Leopoldo  

Mestrado Profissional em Administração 
 
 

Pesquisa: Ferramentas de Gerenciamento Econômico Fi nanceiro 
 
 

Instrumento de Coleta de Dados  
 

Roteiro de Entrevista Estruturada 
 
Caracterização 
Hospital:  ___________________________________________________________  
Localização:  ________________________________________________________  
Gestor:  ____________________________________________________________  
Função:  ____________________________________________________________  
Grau de Instrução:  ____________________________________________________  
Formação:  __________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________  
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1 – Dentre as Ferramentas de gestão financeira, quais são utilizadas pela sua 

organização, qual a sua importância para a empresa e com que freqüência são 

avaliadas: 

FERRAMENTAS/ 
MEDIDAS 

Utilização Importância 
Freqüência avaliação 

Sim Não Muita  Pouca 

Fluxo de Caixa 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Análise Horizontal  

(compara períodos de tempos) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Análise Vertical 

(compara valores afins relacionáveis) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Análise Transversal 

(compara indicadores do setor ao 

longo do tempo) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Índices de Solvência 
 

Liquidez Geral  

 

(AC+RLP) / (PC+ ELP) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Liquidez Corrente 

 

(AC / PC) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Liquidez Seca 

 

(AC-Estoques) / PC 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Giro do Estoque 

 

(CPV / Estoques) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Índices de Estrutura 
Patrimonial 

 

Participação do Capital de 

Terceiros 

(PC + ELP / PL) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Composição do 

Endividamento 

 

(PC / PL + ELP) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 
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FERRAMENTAS/ 
MEDIDAS 

Utilização Importância 
Freqüência avaliação 

Sim Não Muita  Pouca 

Imobilização do Capital 

Próprio 

(Ativo Permanente / PL) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Índices de Rentabilidade 
 

Retorno Sobre as Vendas 

(Lucro após os impostos / Vendas 

Líquidas) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Retorno sobre o investimento 

– ROI 

(Lucro após os Impostos / Ativo Total) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Retorno Sobre o Patrimônio 

Líquido - ROE 

(Lucro após os Impostos / Patrimônio 

Líquido) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Margem Bruta 

 

(Receita Bruta – Custos) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Margem Operacional 

 

(Lajir / Receita Líquida) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Margem Líquida 

 

(Lucro Líquido/Receita Líquida) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Mark Up 

 

(Lucro Bruto / Custo Vendas) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Índices de Gestão de 
Recursos 

 

Giro das Duplicatas a Receber 

(Receita Operacional Bruta – 

Devoluções e Baixas / Saldo Médio de 

Duplicatas a Receber) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Giro do Ativo Circulante 

(Receita Operacional Líquida / Saldo 

Médio Ativo Circulante) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Giro do Ativo Fixo 

(Receita Operacional Líquida / Saldo 

Médio do Imobilizado) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 
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FERRAMENTAS/ 
MEDIDAS 

Utilização Importância 
Freqüência avaliação 

Sim Não Muita  Pouca 

Giro do Ativo operacional 

(Receita Operacional Líquida / Saldo 

Médio Ativo Permanente) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Giro Total 

(Receita Operacional Líquida / Saldo 

Médio Ativo Total) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Índices de Endividamento 
 

Índice de Endividamento Geral 

(Passivo Total / Ativo Total) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Índice de Cobertura de Juros 

(Lucro Antes de Juros e Imposto de 

Renda  / Juros) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Índice de cobertura das 

obrigações fixas  

(Lucro antes de Juros e Imposto de 

Renda + Arrendamentos / Juros) 

 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Índices de Avaliação de 
Ações 

 

Valor Patrimonial da ação 

 

(PL / Nº de ações) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Lucro por Ação 

 

(Lucro Líquido / Nº de Ações) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Dividendo por Ação 

 

(Dividendos Propostos / Nº de Ações 

Emitidas) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Alavancagem  

Operacional 

(Variação no Lucro Operacional 

/Variação do Volume de Atividade) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Financeira 

(Variação % Lucro Líquido / Variação 

% do Lucro Operacional) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 
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FERRAMENTAS/ 
MEDIDAS 

Utilização Importância 
Freqüência avaliação 

Sim Não Muita  Pouca 

Total 

(Variação do Lucro Líquido / Variação 

no Volume de Atividade) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Necessidade de Capital de 

Giro 

(Ativo Operacional – Passivo 

Operacional) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

Gestão de Custos 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

BSC 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

EBITDA 

(Lucro antes do Pagamento de Juros, 

Taxas, Depreciação e Amortização) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

NOPAT 

(Lucro Operacional – Custos e 

Despesas Operacionais) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

EVA 

 

(NOPAT – Custo de Capital) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

CVA 

Fluxo de Caixa Operacional – (Custo 

de Capital + Custo de Reposição) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

FATURAMENTO 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

LUCRO LÍQUIDO 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

NECESSIDADE DE CAPITAL 

DE GIR0 – NCG 

(Ativo Circulante Operacional – 

Passivo Circulante Operacional) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

PRAZO MÉDIO DE 

PAGAMENTO 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 
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FERRAMENTAS/ 
MEDIDAS 

Utilização Importância 
Freqüência avaliação 

Sim Não Muita  Pouca 

PRAZO MÉDIO DE 

RECEBIMENTO 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

PRAZO MÉDIO DE 

ESTOCAGEM 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

CICLO FINANCEIRO 

 

(PMR+PME-PMP) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

CICLO OPERACIONAL 

 

(PME +PMR) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

TESOURARIA 

 

(Ativo Operacional – Passivo 

Operacional) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

CAPITAL CIRCULANTE 

LÍQUIDO -CCL 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

DEBT/EQUITY 

 

(PC +ELP/PL) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

RECEITA LÍQUIDA 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

EBIT 

 

(Lucro antes dos Impostos) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

ROCE 

 

(Lucro Operacional/Capital 

Empregado) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

ÁRVORE DE DECISÃO 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

MARKET VALUE 

(Fluxo de Caixa Descontado pelo 

Custo do Capital Próprio) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 
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FERRAMENTAS/ 
MEDIDAS 

Utilização Importância 
Freqüência avaliação 

Sim Não Muita  Pouca 

ENTERPRISE VALUE/ FIRM 

VALUE  

(Fluxo de Caixa Livre Desontado pelo  

WACC) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

 

 

Existe alguma medida e/ou ferramenta não apresentada acima, utilizada para 

gerenciar e avaliar o hospital? 

FERRAMENTAS/ 
MEDIDAS 

Utilização Importância 
Freqüência avaliação 

Sim Não Muita  Pouca 

 (   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

 (   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

 (   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

 (   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 

 (   ) (   ) (   ) (   ) (  ) diária 

(  ) semanal 

(  ) mensal 

(  ) trimestral 

(  ) semestral 

(  ) anual 
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Atualmente, o principal objetivo estratégico do hospital é: (MARQUE SOMENTE OS 

TRÊS MAIS IMPORTANTES  para o hospital, considerando (1) como o mais 

importante, (2) como o segundo mais importante e (3) como o terceiro mais 

importante.  

OBJETIVO 

Selecione os 3 objetivos 
mais importantes, 

marcando com 1, 2 ou 3 
conforme a escala acima  

A empresa utiliza algum medidor para 
acompanhar os objetivos selecionados: 

Sim Se SIM, Qual? 

1. Maximizar o Retorno 
sobre os Investimentos 

   

2. Políticas de 
Distribuição de Lucros 

   

3. Aumentar Margens 
Operacionais (Ex: 
EBITDA) 

   

4. Aumentar Lucro 
Líquido 

   

5. Gerenciar a 
Necessidade de Capital 
de Giro (NCG); 

   

6. Otimizar a Estrutura 
de Capital 
(Endividamento); 

   

7. Adequar o Custo das 
Operações 

   

8. Desenvolver Projeto 
de Governança 
Corporativa 

   

9. Gerenciar Risco    

10. Outro (citar): 
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1 Das ferramentas de gerenciamento econômico financeiro utilizadas pela 

organização, quais você julga como essenciais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2 Você acredita que estas ferramentas fornecem dados para a tomada de decisão? 

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3  As informações extraídas destas ferramentas são utilizadas para a elaboração do 

planejamento estratégico? De que forma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4  O uso destas ferramentas influencia o resultado da organização? Como? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5 O uso destas ferramentas gera diferencial competitivo para o hospital diante do 

mercado de saúde como um todo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6 A empresa gerencia algum indicador financeiro? Quais os principais? Como foram 

escolhidos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7 A empresa utiliza ferramentas que alinham planejamento e finanças para a tomada 

de decisão como, por exemplo, o BSC? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8 O hospital utiliza alguma ferramenta de gestão de custos? Qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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9 Você tem alguma informação a acrescentar que não foi perguntada? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Análise dos dados 

 
HOSPITAL VILA DA SERRA  

 

Hospital Hospital Vila da Serra 

Ferramenta Utilização  Importância Freq Aval.  

Fluxo de Caixa Sim Muita Semanal 
Análise Horizontal Sim Muita Mensal 
Análise Vertical Sim Muita Mensal 
Análise Transversal Sim Muita Mensal 
Liquidez Geral Sim Pouca Mensal 
Liquidez Corrente Sim Pouca Mensal 
Liquidez Seca Sim Pouca Mensal 
Giro do Estoque Sim Muita Mensal 
Partc Capital Terc Não     
Composic. Endivida Sim Muita Mensal 
Imob. Cap. Proprio Não     
Retorno / Vendas Sim Muita Mensal 
Retorno / Investim. Não     
Retorno / PL Não     
Margem Bruta Sim Muita Mensal 
Margem Operac Não     
Margem Liquida Sim     
Mark up Não     
Giro Dup Rec Não     
Giro Ativo Circ Não     
Giro Ativo Fixo Não     
Giro Ativo Operac Não     
Gito Total Não     
Endivid. Geral Sim Muita Mensal 
Cobertura Juros Não     
Cobert. Obrig Fixas Não     
Valor Pratrim. Ação Sim Pouca Anual 
Lucro / Ação Sim Pouca Anual 
Dividendo / Ação Sim Pouca Anual 
Alavanc Operacional Não     
Alavanc Financeira Não     
Alavanc Total Não     
NCG Não     
Gestão de Custos Sim Muita Mensal 
BSC Sim Muita Mensal 
Ebitda Sim Muita Mensal 
NOPAT Não     
EVA Não     
CVA Não     
Faturamento Sim Muita Semanal 
Lucro Líquido Sim Muita Semanal 
Prazo Med Pgto Sim Pouca Mensal 
Prazo Médio Receb Sim Pouca Mensal 
Prazo Med Estoq. Sim Pouca Mensal 
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Hospital Hospital Vila da Serra 

Ferramenta Utilização  Importância Freq Aval.  

Ciclo Financeiro Sim Muita Mensal 
Ciclo Operacional Sim Muita Mensal 
Tesouraria Não   
Capital Circ Liq Não   
Debt / Equity Não   
Receita Líquida Sim Muita Mensal 
Ebit Não   
ROCE Não   
Árvore de Decisão Não   
Market Value Não   
Enterprise Value Não   
Outras:    
Margem de Contribuição Sim Muita Mensal 
Índice Orçado X Faturado Sim Muita Mensal 
Indicadores Específicos saúde    
    
    

 

Hospital Hospital Vila da Serra 

Objetivo Importância Medidor /  Ferramenta 

Maximizar o Retorno sobre 
os Investimentos   
Políticas de Distribuição de 
Lucros   
Aumentar Margens 
Operacionais  

Indicadores Financeiros 

Aumentar Lucro Líquido   
Gerenciar a NCG   
Otimizar a Estrutura de 
Capital   

Adequar o Custo das 
Operações  

Gestão de Custos e Mix 
Produtos 

Desenvolver Projeto de 
Governança Corporativa   
Gerenciar Risco   
Outras:   
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HOSPITAL INFANTIL SÃO CAMILO  
 

Hospital Hospital São Camilo 

Ferramenta Utilização  Importância  Freq Aval. 

Fluxo de Caixa Sim Muita Mensal 
Análise Horizontal Sim Muita Mensal 
Análise Vertical Não     
Análise Transversal Sim Muita Mensal 
Liquidez Geral Sim Muita Mensal 
Liquidez Corrente Sim Muita Mensal 
Liquidez Seca Sim Muita Mensal 
Giro do Estoque Sim Muita Mensal 
Partc Capital Terc Não     
Composic. Endivida Não     
Imob. Cap. Proprio Não     
Retorno / Vendas Não     
Retorno / Investim. Não     
Retorno / PL Não     
Margem Bruta Não     
Margem Operac Não     
Margem Liquida Não     
Mark up Não     
Giro Dup Rec Não     
Giro Ativo Circ Sim Muita Mensal 
Giro Ativo Fixo Não     
Giro Ativo Operac Não     
Gito Total Não     
Endivid. Geral Não     
Cobertura Juros Não     
Cobert. Obrig Fixas Não     
Valor Pratrim. Ação Não     
Lucro / Ação Não     
Dividendo / Ação Não     
Alavanc Operacional Não     
Alavanc Financeira Não     
Alavanc Total Não     
NCG Não     
Gestão de Custos Sim Muita Mensal 
BSC Sim Muita Mensal 
Ebitda Sim Muita Mensal 
NOPAT Não     
EVA Não     
CVA Não     
Faturamento Sim Muita Mensal 
Lucro Líquido Sim Muita Mensal 
Prazo Med Pgto Sim Muita Mensal 
Prazo Médio Receb Sim Muita Mensal 
Prazo Med Estoq. Sim Muita Mensal 
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Hospital Hospital São Camilo 

Ferramenta Utilização  Importância  Freq Aval. 

Ciclo Financeiro Sim Muita Mensal 
Ciclo Operacional Não     
Tesouraria Não     
Capital Circ Liq Não     
Debt / Equity Não     
Receita Líquida Não     
Ebit Sim Muita Mensal 
ROCE Não     
Árvore de Decisão Não     
Market Value Não     
Enterprise Value Não     
Outras:       
Margem de Contribuição       
Índice Orçado X Faturado       
Indicadores Específicos saúde Sim Muita Mensal 
        
        

 

 

Hospital Hospital São Camilo 

Objetivo Importância Medidor /  Ferramenta 

Maximizar o Retorno sobre os 
Investimentos   
Políticas de Distribuição de 
Lucros   
Aumentar Margens 
Operacionais 3 Indicador Financeiro 
Aumentar Lucro Líquido    
Gerenciar a NCG    
Otimizar a Estrutura de Capital    
Adequar o Custo das 
Operações    
Desenvolver Projeto de 
Governança Corporativa 1 Processo de Sucessão 
Gerenciar Risco 2   
Outras:       
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HOSPITAL DA BALEIA  
 

Hospital Hospital da Baleia 
Ferramenta Utilização  Importância Freq Aval.  

Fluxo de Caixa Sim Muita Diária 
Análise Horizontal Sim Muita Mensal 
Análise Vertical Sim Muita Mensal 
Análise Transversal Sim Muita Mensal 
Liquidez Geral Sim Muita Mensal 
Liquidez Corrente Sim Muita Mensal 
Liquidez Seca Sim Muita Mensal 
Giro do Estoque Sim Muita Mensal 
Partc Capital Terc Sim Muita Mensal 
Composic. Endivida Sim Muita Mensal 
Imob. Cap. Próprio Sim Muita Mensal 
Retorno / Vendas Sim Muita Mensal 
Retorno / Investim. Sim Muita Mensal 
Retorno / PL Sim Muita Mensal 
Margem Bruta Não     
Margem Operac Não     
Margem Líquida Não     
Mark up Sim Muita Mensal 
Giro Dup Rec Sim Muita Mensal 
Giro Ativo Circ Sim Muita Mensal 
Giro Ativo Fixo Não     
Giro Ativo Operac Não     
Gito Total Não     
Endivid. Geral Sim Muita Mensal 
Cobertura Juros Não     
Cobert. Obrig Fixas Não     
Valor Pratrim. Ação Não     
Lucro / Ação Não     
Dividendo / Ação Não     
Alavanc Operacional Não     
Alavanc Financeira Não     
Alavanc Total Não     
NCG Sim Muita Mensal 
Gestão de Custos Sim Muita Mensal 
BSC Sim Muita Diária 
Ebitda Sim Muita Mensal 
NOPAT Sim Muita Mensal 
EVA Não     
CVA Não     
Faturamento Sim Muita Mensal 
Lucro Líquido Sim Muita Mensal 
Prazo Med Pgto Sim Muita Mensal 
Prazo Médio Receb Sim Muita Mensal 
Prazo Med Estoq. Sim Muita Mensal 
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Hospital Hospital da Baleia 

Ferramenta Utilização  Importância Freq Aval.  

Ciclo Financeiro Sim Muita Mensal 
Ciclo Operacional Sim Muita Mensal 
Tesouraria Não     
Capital Circ Liq Sim Muita Mensal 
Debt / Equity Não     
Receita Líquida Sim Muita Mensal 
Ebit Sim Muita Mensal 
ROCE Não     
Árvore de Decisão Não     
Market Value Sim Pouca  Mensal 
Enterprise Value Sim Pouca  Mensal 
Outras:       
Margem de Contribuição       
Índice Orçado X Faturado       
Indicadores Específicos 
saúde       
        
        

 

 

Hospital Hospital da Baleia 

Objetivo Importância Medidor  Ferramenta 

Maximizar o Retorno sobre 
os Investimentos     
Políticas de Distribuição de 
Lucros     
Aumentar Margens 
Operacionais 1 EBITDA 
Aumentar Lucro Líquido     
Gerenciar a NCG     
Otimizar a Estrutura de 
Capital 3 

Nível de  
Endividamento Total 

Adequar o Custo das 
Operações 2 DRE 
Desenvolver Projeto de 
Governança Corporativa     
Gerenciar Risco     
Outras:       
        
        
        

 

 

 

 

 



 

 

126

 

HOSPITAL FELÍCIO ROCHO  
 

Hospital Hospital Felício Rocho 

Ferramenta Utilização  Importância Freq Aval.  

Fluxo de Caixa Sim Muita Diária 
Análise Horizontal Sim Muita Mensal 
Análise Vertical Não     
Análise Transversal Não     
Liquidez Geral Sim Pouca Mensal 
Liquidez Corrente Não     
Liquidez Seca Não     
Giro do Estoque Sim Muita Mensal 
Partc Capital Terc Não     
Composic. Endivida Sim Muita Mensal 
Imob. Cap. Próprio Não     
Retorno / Vendas Não     
Retorno / Investim. Sim Muita Mensal 
Retorno / PL Não     
Margem Bruta Sim Muita Mensal 
Margem Operac Sim Muita Mensal 
Margem Líquida Sim Muita Mensal 
Mark up Sim Muita Mensal 
Giro Dup Rec Sim Muita Mensal 
Giro Ativo Circ Não     
Giro Ativo Fixo Não     
Giro Ativo Operac Não     
Gito Total Não     
Endivid. Geral Sim Muita Mensal 
Cobertura Juros Não     
Cobert. Obrig Fixas Não     
Valor Pratrim. Ação Não     
Lucro / Ação Não     
Dividendo / Ação Não     
Alavanc Operacional Não     
Alavanc Financeira Não     
Alavanc Total Não     
NCG Sim Muita Mensal 
Gestão de Custos Sim Muita Diária 
BSC Sim Muita Mensal 
Ebitda Sim Muita Mensal 
NOPAT Não     
EVA Não     
CVA Não     
Faturamento Sim Muita Diária 
Lucro Líquido Sim Muita Mensal 
Prazo Med Pgto Sim Pouca Mensal 
Prazo Médio Receb Sim Pouca Mensal 
Prazo Med Estoq. Sim Pouca Mensal 
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Hospital Hospital Felício Rocho 

Ferramenta Utilização  Importância Freq Aval.  

Ciclo Financeiro Sim Muita Mensal 
Ciclo Operacional Sim Muita Mensal 
Tesouraria Sim Muita Mensal 
Capital Circ Liq Não     
Debt / Equity Não     
Receita Líquida Sim Muita Mensal 
Ebit Sim Muita Mensal 
ROCE Não     
Árvore de Decisão Não     
Market Value Não     
Enterprise Value Não     
Outras:       
Margem de Contribuição       
Índice Orçado X Faturado       
Indicadores Específicos 
Saúde       
        
        

 

 

Hospital Hospital Felício Rocho 

Objetivo Importância Medidor  Ferramenta 

Maximizar o Retorno sobre 
os Investimentos 

2 
Viabilidade Financeira X 

Retorno Investimento 
Políticas de Distribuição de 

Lucros 
  

Aumentar Margens 
Operacionais 

  

Aumentar Lucro Líquido   
Gerenciar a NCG   

Otimizar a Estrutura de 
Capital 

  

Adequar o Custo das 
Operações 

3 
Ferramentas de cálculo 

e gestão de custos 
Desenvolver Projeto de 
Governança Corporativa 

  

Gerenciar Risco 1  
Outras:    
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HOSPITAL OTAVIANO NEVES  
 

Hospital Hospital Otaviano Neves 

Ferramenta Utilização  Importância Freq Aval.  

Fluxo de Caixa Sim Muita Diária 
Análise Horizontal Sim Pouca Anual 
Análise Vertical Sim Pouca Anual 
Análise Transversal Não     
Liquidez Geral Sim Muita Mensal 
Liquidez Corrente Sim Muita Mensal 
Liquidez Seca Sim Muita Mensal 
Giro do Estoque Não     
Partc Capital Terc Sim Muita Mensal 
Composic. Endivida Sim Muita Mensal 
Imob. Cap. Próprio Não     
Retorno / Vendas Não     
Retorno / Investim. Não     
Retorno / PL Não     
Margem Bruta Sim Muita Mensal 
Margem Operac Não     
Margem Líquida Sim Muita Mensal 
Mark up Sim Pouca Mensal 
Giro Dup Rec Não     
Giro Ativo Circ Não     
Giro Ativo Fixo Não     
Giro Ativo Operac Não     
Gito Total Não     
Endivid. Geral Sim Muita Mensal 
Cobertura Juros Não     
Cobert. Obrig Fixas Não     
Valor Pratrim. Ação Não     
Lucro / Ação Não     
Dividendo / Ação Não     
Alavanc Operacional Não     
Alavanc Financeira Não     
Alavanc Total Não     
NCG Não     
Gestão de Custos Sim Muita Mensal 
BSC Não     
Ebitda Sim Muita Mensal 
NOPAT Não     
EVA Não     
CVA Não     
Faturamento Sim Muita Mensal 
Lucro Líquido Sim Muita  Mensal  
Prazo Med Pgto Sim Muita Mensal 
Prazo Médio Receb Sim Muita Mensal 
Prazo Med Estoq. Não     
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Hospital Hospital Otaviano Neves 

Ferramenta Utilização  Importância Freq Aval.  

Ciclo Financeiro Não   
Ciclo Operacional Não   
Tesouraria Não   
Capital Circ Liq Sim Muita Mensal 
Debt / Equity Não   
Receita Líquida Não   
Ebit Sim Muita Mensal 
ROCE Não   
Árvore de Decisão Não   
Market Value Não   
Enterprise Value Não   
Outras:    
Margem de Contribuição    
Indice Orçado X Faturado    
Indicadores Específicos 
saúde    
    
    

 
 

Hospital Hospital Otaviano Neves 

Objetivo Importância Medidor  Ferramenta 

Maximizar o Retorno sobre 
os Investimentos       
Políticas de Distribuição de 
Lucros       
Aumentar Margens 
Operacionais  3     
Aumentar Lucro Líquido 1     
Gerenciar a NCG       
Otimizar a Estrutura de 
Capital       
Adequar o Custo das 
Operações 2     
Desenvolver Projeto de 
Governança Corporativa       
Gerenciar Risco      
Outras:       
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APÊNDICE C - Principais objetivos estratégicos dos hospitais 

 
 
Objetivos Estratégicos Importância 1 Pontuação Importância 2 Pontuação Importância 3 Pontuação Pontuação TOTAL  

Aumentar Margens Operacionais 2 6   0 2 2 8 

Gerenciar Risco 1 3 2 4   0 7 

Adequar o Custo das Operações   0 2 4 2 2 6 

Aumentar Lucro Líquido 1 3   0   0 3 

Desenvolver Projeto de Governança 

Corporativa 1 3   0   0 3 

Maximizar o Retorno sobre os Investimentos   0 1 2   0 2 

Otimizar a Estrutura de Capital   0   0 1 1 1 

TOTAL   15   10   5 30 

        

* Importância 1 = 3 pontos        

** Importância 2 = 2 pontos        

*** Importância 3 = 1ponto        
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