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RESUMO 
         

          A presente pesquisa teve como objetivo utilizar o Modelo de Excelência em 
Gestão preconizado pelo GESPÚBLICA como base para a análise das práticas de 
qualidade encontradas no Hospital Geral de Recife (HGeR), bem como verificar o 
estágio de aprendizado alcançado. O estudo na área hospitalar justifica-se devido à 
natureza peculiar e ao alto grau de complexidade deste tipo de organização, 
conforme bem acentua Drucker (1999) quando afirma: o gerenciamento na área da 
saúde é mais complexo do que em qualquer outro tipo de organização. O referencial 
teórico apóia-se no gerencialismo, que influenciou conceitos, modelos e diretrizes 
adotados pelo Governo Federal em suas ações no processo de Reforma do Estado, 
destacando-se o GESPÚBLICA, que visa basicamente melhorar, de forma contínua, 
a qualidade gerencial dos órgãos que compõem o setor público brasileiro, de modo a 
alcançar um nível de excelência no atendimento dos seus produtos, serviços ou 
processos com alto nível de qualidade ao cidadão/cliente. A metodologia utilizada foi 
a do estudo de caso, tendo se empregado o uso de pesquisa bibliográfica, 
entrevistas semi-estruturadas, análise documental dos Relatórios de Gestão do 
HGeR, no período de 2005 - 2007, bem como dos resultados da pesquisa de 
opinião, realizada junto aos seus usuários, além de se recorrer à observação 
pessoal. A pesquisa foi de natureza qualitativa, sendo os dados coletados e 
trabalhados conforme análise de conteúdo. As conclusões do trabalho apontam para 
o ano de 2005 como aquele em que o HGeR alcançou os melhores resultados em 
relação ao seu nível de qualidade.  Contudo, no período de 2006 a 2007, passou a 
configurar-se uma tendência desfavorável por conta das crescentes demandas 
impostas ao hospital sem o correspondente investimento no efetivo de pessoal. 
Mesmo assim, destaca-se o papel desempenhado pela alta liderança, engajada nos 
processos de melhoria de atendimento ao cliente ao lado de uma gestão 
participativa. Verificou-se que a gestão do conhecimento ainda é um item pouco 
conhecido e explorado no HGeR, porquanto os resultados mais críticos recaem nos 
critérios que requerem maior domínio desse modelo inovador de gestão. Finalmente, 
cabe apontar a existência, no atual momento, de condições propícias à 
apresentação de sugestões que conduzam a estágios de aprendizado mais 
avançados, principalmente nos pontos em que foram identificadas mais deficiências 
em relação às práticas de qualidade já adotadas. 
 
Palavras-chave: Modelo de Excelência em Gestão, Práticas de Qualidade, 
HGeR, Aprendizado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

      The present research had the objective to use the Model of Excellence in 
Management with GESPÚBLICA as a basis to the analysis of practices of quality 
found in the General Hospital of Recife (HGeR), as well as examine the stage of 
learning reached.The study in the hospital field is justified due to the peculiar nature 
and due to the high degree of complexity of this type of organization, as Drucker 
(1999) can stately affirm: 'The management in the field of health is more complex 
than any other type of organization'. The theoretical reference is supported by the 
management which influenced concepts, models and norms adopted by the Federal 
Government in its acts towards the process of Reform of the State. For this purpose 
it is of outstanding participation the GESPÚBLICA, which aims basically improve, in a 
continuous way, the management quality of the departments that compose the 
Brazilian Public Sector, whose purpose is to reach a level of excellence in the 
attending of its products, services or processes with a high level of quality to the 
citizen/client.The methodology used was the case study along with bibliographic 
research, semi-structured interviews, documental analysis of the Reports for the 
HGeR  management, during  the period of 2005 – 2007, as well as material colected 
form the results of the opinion polls, carried out with the users of the system. In 
addition to that it was used the personal observation. The research had a qualitative 
emphasis, with the data colected and worked out according to the analysis of the 
content. The conclusions of the work have the year 2005 as a reference because it 
was during this period that the HGeR reached the best results if compared to its level 
of quality. However between the years 2006-2007 it began to show  an unfavourable 
tendency due to the increasing demands imposed by the hospital whose investments 
in Human Resources were insufficient. In spite of all these drawbacks it should be 
noticed the outstanding role performed by the high leadership engaged in the 
process of improvement with the aim to better serve the clients along with a 
participative management.It was also noticed that the knowledge management is an 
issue which is not very explored and known by the HGeR for its more critical results 
fall on the criteria that require a bigger mastery of this innovative model of 
management. Finally it is necessary at the moment to point out the existence of the 
favorable conditions to the presentation of suggestions which lead to stages of 
learning more advanced, especially for the points where were identified more 
defficiences related to, the practices of  quality already adopted.   
             

 
Key Words: model of knowledge management, practices of quality, HGeR, 
learning. 
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Capítulo 1 

                  
          “Os sábios,  pois,  resplandecerão  como  resplendor 

                                                                          do    firmamento;   e   os   que   a   muitos ensinam a      
                                                                          justiça  refulgirão   como   as    estrelas,   sempre   e                   
                                                                          eternamente”.      Bíblia   Sagrada                                 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 Neste capítulo introdutório está sendo apresentado o problema de pesquisa, 

que consiste na descrição da situação identificada no contexto real estudado, 

levantando questionamentos motivadores do trabalho realizado tais como: a questão 

da saúde e a relevância da área hospitalar; a questão do modelo organizacional e a 

inserção do Modelo de Excelência em Gestão introduzida na área hospitalar; a 

relevância da gestão da qualidade alinhada ao sucesso de uma organização da área 

de saúde. Constam, ainda, neste capítulo: os objetivos, a justificativa da pesquisa; 

bem como a forma de estruturação adotada. 

 

1. 1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

        A questão da saúde e os problemas relativos à área hospitalar constituem-se 

como temas relevantes e recorrentes nas agendas dos governos. No contexto da 

evolução histórica da humanidade é possível verificar o avanço do tema em foco, 

conforme pode ser verificado a seguir. Drummond (BRASIL, 2006, p.17), em seu 

artigo intitulado: O controle Social e a Democracia Participativa, afirma que a 

questão da saúde é vista como um direito do cidadão e dever do estado, no marco 

do processamento dos direitos sociais garantido pela Constituição Federal brasileira 

(BRASIL, 1988). Conforme o autor, o direito à saúde, hoje, faz parte dos direitos 

humanos, mas, nem sempre foi assim considerado ao longo da história. Não fazia 

parte, por exemplo, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, marco 

histórico dos direitos civis na Revolução Francesa conforme pode ser evidenciado 

no histórico abaixo: 
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                                             Durante   a  Revolução  Francesa,   após  a  tomada  da  Bastilha,  em 14  
                                             de  julho  de  1789,    sob    pressão   popular,   a   Assembléia   Nacional    
                                             sancionou    em    4   e   5   de       agosto     de     1789,    as     leis    que     
                                             extinguiam   o  Antigo    Regime,   os    direitos senhoriais   no   campo   e   
                                             aprovou,  em   26   de   agosto   de    1789,   a   “Declaração dos  Direitos   
                                             do  Homem  e  do  Cidadão”,   Segundo   a  qual  os  homens   nascem  e   
                                             permanecem      livres     e    iguais     em       direitos,      sem   distinções     
                                             sociais.   São    naturais,      inalienáveis     e    sagrados   os    direitos   à     
                                             liberdade,    à      propriedade,    à      segurança,      à      resistência,     à    
                                             opressão,   à  expressão  e  ao  livre   pensamento (BRASIL, 2006, p. 32). 
 
 

 A saúde é um direito que se estrutura não só como reconhecimento da 

sobrevivência individual e coletiva, mas como direito ao bem-estar completo e 

complexo, implicando as condições de vida articuladas biológica, cultural, social, 

psicológica e ambientalmente, conforme a tão conhecida definição da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), como destacado a seguir: 

 
                                             Embora  as  definições  de  saúde  venham  se  modificando ao longo dos   
                                             últimos   anos,     a     definição     mais      conhecida,     proposta      pela       
                                             OMS, considera a  saúde como “estado de  completo   bem-estar    físico,   
                                             mental e social e não somente  a ausência  de  doença   ou   enfermidade   
                                             (BRASIL, 2006 p.18). 
 
 Sobre o assunto, Gonçalves et al (2006) afirma que a saúde deixa de ser “um 

negócio da doença” para se transformar em garantia da vida, rompendo-se como o 

modelo flexneriano (proposto pelo relatório Flexner, nos Estados Unidos, no início do 

século XX), que restringia a saúde ao diagnóstico das doenças, feito por 

especialistas designados por um saber academicamente reconhecido em lei. Ainda, 

segundo o autor, a saúde é considerada na sua complexidade, colocando-se como 

um bem econômico não restrito ao mercado, como forma de vida da sociedade, e 

direito que se afirma enquanto política, com as dimensões de garantias de acesso 

universal, qualidade e hierarquização, conforme estabelece a Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988 (BRASIL, 

1988). 

 No âmbito das políticas públicas de saúde no Brasil, há de se destacar a 

importância da situação dos hospitais no que se refere  à  qualidade  da  prestação  

dos seus serviços no seu sentido mais amplo, desde a otimização de recursos 

recebidos pelo orçamento público, até  ao  diagnóstico   e   tratamento   necessário   

ao   paciente,  partindo-se  da  premissa  de   que  um   dos  maiores   resultados  da 
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organização é, sem dúvida, a qualidade da assistência prestada. Sobre o assunto, 

estudiosos da área destacaram a importância das organizações da área hospitalar 

no contexto da saúde.  

 Para Bonato (2003), os hospitais são instituições prestadoras de serviços de 

grande importância social, que se configuram como sistemas abertos, pois, além de 

sofrerem a ação do meio, são influenciados continuamente pelas mudanças que 

ocorrem em todos os campos sociais. Borba (1991) e Teixeira (1989), por sua vez, 

alegam que o hospital moderno tem diferentes funções, sendo elas: a restaurativa, a 

preventiva, a educativa, a de pesquisa e a de integração. Todas abrangem a 

assistência e prevenção à saúde da comunidade, passando pelo ensino como 

instrumento para aprimorar os recursos humanos em saúde e pela prevenção 

graças ao enriquecimento da cultura popular até o desenvolvimento de pesquisas 

visando à capacitação de recursos e ao progresso da sociedade. 

 Para Alves (1998), os serviços característicos de outras organizações, tais 

como engenharia, alimentação, lavanderia, hotelaria e suprimentos, convivem com 

os complexos cuidados da área de saúde, interagindo com eles a fim de dar aos 

pacientes condições para a sua recuperação. Dentro desse quadro, as organizações 

não têm o controle das condições necessárias à sua sobrevivência, sendo sempre 

dependente de recursos externos. Ainda, segundo o autor, as organizações 

precisam ser permeáveis ao meio ambiente e estarem atentas às suas alterações, 

não perdendo de vista o referencial ambiental como principal tópico do processo de 

mudança. Extremamente relevantes nesta reflexão são os parâmetros estruturais 

sendo o primeiro deles, o próprio modelo organizacional que preside a entidade 

assistencial. 

 Some-se a isso, o fato da interferência sofrida pelos hospitais quanto à 

consecução dos seus objetivos. O hospital vem sendo atingido claramente por fatos 

e fatores que interferem na assistência que o doente espera  receber,  considerando  

que, abalado pelo mal que o atinge, ele espera encontrar pessoas e equipamentos 

em condições de lhe prestar todo o amparo de que necessita. Uma outra realidade, 

apresentada pelo autor, é o fato de que os clientes a serem atendidos no hospital  

moderno   são   cada  vez   mais   exigentes,   no  que   diz   respeito   à assistência 

que esperam receber. 
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 Cria-se, dessa maneira, a demanda por uma gestão hospitalar moderna. 

Acrescente-se, ainda, que a administração de hospitais constitui-se numa 

especialidade complexa e peculiar da administração, por envolver união de recursos 

humanos e procedimentos muito diversificados. Por tais razões, o hospital moderno 

precisa estar suficientemente organizado para garantir plena condição de 

recuperação do doente. Daí, conforme acentua Alves (1998), a importância de 

cuidar dos determinantes organizacionais no hospital moderno.  

 Para Gonçalves et al. (2006), a atividade de um hospital de grande porte está 

relacionada com os panoramas político, econômico, social, tecnológico, cultural, 

demográfico e ecológico. Para enfrentar essa conjuntura, as instituições necessitam 

de flexibilidade, adaptabilidade e responsabilidade em relação às necessidades dos 

clientes e do mercado. Segundo os autores, as alterações são tão intensas que o 

momento já vem sendo considerado como a era da mudança das mudanças. Para 

eles, diante da realidade vivenciada pelos hospitais e de sua importância no 

contexto da sociedade é que cada vez mais se verifica o interesse pela definição de 

critérios de avaliação da atividade da instituição de saúde. Assim, destacam ainda 

que, nesta perspectiva e visando solucionar o problema da gestão hospitalar, 

ferramentas foram sendo elaboradas para atenderem às necessidades factuais de 

cada momento. Ao longo da evolução hospitalar, idéias foram sendo pensadas, 

trazendo sua contribuição para a evolução dos conceitos, como exemplo, o tema 

gestão estratégica, que, segundo os autores, trouxe apreciável contribuição para o 

estudo.  

 Por esse caminho, abriu-se a possibilidade de utilizar várias ferramentas 

essenciais à gestão hospitalar como, por exemplo, o planejamento estratégico e, 

mais recentemente, a aplicação do Modelo de Excelência em Gestão preconizada 

pelo Programa  Nacional  de  Gestão  Pública  e  Desburocratização  

(GESPÚBLICA).  Neste contexto,  cabe   a   discussão,   que   já   se  faz  presente  

em  diversas  organizações, questionando se programas de qualidade trazem ou 

não melhoras na excelência da assistência prestada ou se, no máximo, facilitam-na, 

eliminando obstáculos à sua consecução. Gonçalves  et al (2006), salientam seu 

pensamento afirmando que, independente da discussão se programas de   

qualidade   atendem   ou   não   às necessidades da área hospitalar, deve-se ter em 

mente   que,   para    atingir   suas   metas,   os   hospitais   precisam   utilizar   todos  
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os meios disponíveis, incluindo metodologias, ferramentas e recursos financeiros. 

Isso implica novas habilidades, nova cultura organizacional e novas práticas de 

gestão, uma vez que a natureza dos problemas enfrentados pelos governos, desde 

saúde e bem-estar até desenvolvimento econômico, torna essas entidades cada vez 

menos suscetíveis à soluções improvisadas ou dependentes da ação isolada de 

uma instituição, de modo que a colaboração entre órgãos e organizações oferece o 

ambiente adequado a uma abordagem mais efetiva dos problemas, à integração das 

ações e à disseminação de informações para o compartilhamento de boas 

experiências e estratégias.  

 Dessa forma, conforme já evidenciado acima, e, no sentido de atingir os seus 

objetivos, os hospitais carecem de uma moderna e eficiente gestão. Neste contexto, 

o GESPÚBLICA aplicado à área hospitalar apresenta-se como uma interessante 

alternativa  contributiva na difícil tarefa de gerenciamento de um hospital moderno, 

uma vez que o seu modelo, baseado nos sete critérios de excelência, conforme será  

bem apresentado adiante, tem no resultado o seu critério de maior relevância.  

 Um outro aspecto também a ser destacado consiste na importância que o 

modelo atribui a questão da informação e do conhecimento, ou seja, aos aspectos 

ligados à gestão do conhecimento, tendo em vista que este critério perpassa todos 

os demais critérios constantes do referido modelo. Finalmente cabe destacar ainda 

que o modelo de excelência em gestão preconizado pelo GESPÚBLICA caracteriza-

se como um modelo de gestão pela qualidade, cujo foco se concentra na busca da 

satisfação do cidadão usuário que demanda dos serviços oferecidos pelos hospitais.  

 Portando, fundamentado no acima exposto há de se destacar a emergência da 

gestão da qualidade e do conhecimento como estratégias gerenciais imprescindíveis 

ao cumprimento dos objetivos propostos a uma organização pública da área 

hospitalar  isto porque, a introdução  dessas estratégias gerenciais otimizam os 

recursos repassados pelo Estado, trazendo, como conseqüência,  benefícios para a 

qualidade dos serviços públicos de saúde, oferecidos à sociedade.    

 Acerca da importância da gestão do conhecimento nas organizações, Terra 

aborda a questão da seguinte maneira: 

 
                                            A    gestão    do   conhecimento   é   a   capacidade   das   empresas       
                                                     em utilizarem e combinarem várias  fontes e tipos   de conhecimento     
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                                                     organizacional   para   desenvolverem   competências  específicas  e     
                                                     capacidade  inovadora,  que   se  traduzem,   permanentemente,  em     
                                                     novos     produtos,    processos,    sistemas   gerenciais  e  liderança      
                                                     de  mercado  (TERRA, 2000, p. 70). 
 
 Para o GESPÚBLICA (2007), a gestão da qualidade e a gestão do 

conhecimento são estratégias gerenciais de extrema relevância ao sucesso das 

organizações, conforme pode ser evidenciado a seguir: 

 
                                                    A   gestão   pela   qualidade    é    definida    como    ação    gerencial          
                                                    participativa,   baseada   em    dados    e    fatos,   voltada     para    a      
                                                    satisfação  do  cidadão   e   a    gestão    do   conhecimento   definida    
                                                    como   abordagem    voltada    para   a     identificação,  o  registro,  o  
                                                    desenvolvimento, a   disseminação  e  controle  do  conhecimento no  
                                                     ambiente organizacional   (BRASIL, 2004, p. 54). 
 
 
 Diante das mudanças cada vez mais crescentes no mundo, a introdução da 

gestão da qualidade e do conhecimento no âmbito das organizações despontam 

como estratégias gerenciais necessárias  ao sucesso e à sobrevivência dessas 

entidades, sejam elas de natureza pública ou privada, da área de saúde ou da 

educação, de produtos ou prestação de serviços principalmente quanto à realidade 

da situação da saúde pública verificada no Brasil e, particularmente, na área 

hospitalar. No tocante à situação das organizações de natureza pública e, 

particularmente, às da área hospitalar, aumenta, ainda mais, a necessidade da 

implementação de estratégias gerenciais, particularmente em função da 

peculiaridade desse tipo de organização, cuja natureza e complexidade demandam 

vultosos recursos.   

 No caso da realidade brasileira, há de se destacar, ainda, o fato de que um dos 

maiores problemas verificados no âmbito da administração pública está ligado à má 

gestão da chamada “coisa pública”, o que, por sua vez, traz como conseqüência, o 

mau gerenciamento dos recursos destinados à saúde. Adiante-se  que não são 

poucos os recursos, repassados pela sociedade em forma de tributo, com vistas a 

alimentar o funcionamento da máquina pública e, particularmente, a manutenção 

dos hospitais públicos no Brasil. São encargos que, a cada dia, sufocam, ainda 

mais, o contribuinte por meio de sucessivos aumentos de impostos e, quando não, 

pela tentativa de criação de novos, como foi o caso da Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (CPMF), extinta recentemente pelo Congresso Nacional, e  
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cuja destinação era o atendimento do custeio da saúde pública no País.  Outro ponto 

a destacar, em relação à realidade brasileira, refere-se ao mau gerenciamento dos 

recursos destinados à saúde e a crise de financiamento do setor público. Refletindo 

sobre o papel do Estado, Gonçalves et al (2006), afirmam que do Estado é cobrado 

insistentemente o cumprimento de sua função de promotor de políticas públicas para 

a garantia da igualdade de oportunidades e dos direitos à cidadania, num contexto 

de uma sociedade cada vez mais complexa e dinâmica.  

 Em relação ao Hospital Geral de Recife (HGeR), objeto de estudo de caso 

desta pesquisa, caracterizada como uma organização pública de saúde do Exército 

brasileiro, cujas particularidades serão mais bem evidenciadas adiante, verificou-se 

através de visitas preliminares, bem como da análise do relatório de validação do 

PEG/EB¹, pelo autor desta dissertação, que o HGeR apresentava um ambiente 

favorável e receptivo à pesquisa. Isto porque iniciou em 2002, fruto de sua adesão 

ao GESPÚBLICA, a implantação de uma série de Programas e concorreu a prêmios  

voltados para a qualidade como: 5S, PEG/EB,  Prêmio da Qualidade Gestão 

Pernambuco (PQGP) e Prêmio Nacional da Qualidade do Governo Federal (PQGF). 

 Dessa forma, a partir dos resultados advindos com a implementação dos 

programas de qualidade no HGeR, ficou evidenciado, quando das visitas realizadas, 

a necessidade de conhecer melhor o modelo de gestão adotado, incluindo a 

possibilidade de se chegar a práticas inovadoras, como é o caso da gestão do 

conhecimento. 

_______________________________ 

¹(PEG/EB). O Programa Excelência Gerencial do Exército Brasileiro foi estabelecido pela Portaria n. 348, de 

julho de 2003, e visa à adoção pelo Exército, de práticas gerenciais que conduzam a um melhor desempenho 

dos projetos e processos e à melhoria da qualidade dos produtos e serviços da Instituição (BRASIL, 2006). 
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 O Modelo de Excelência em Gestão aplicado à esfera pública é preconizado 

pelo Programa Nacional da Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA).O  

Programa foi instituído pelo Decreto Nr 5. 378, 23 Fev 05 (EB, 2006) e, por meio do 

Prêmio Nacional da Qualidade (PQGF), define critérios de excelência também 

baseados em modelos de auto-avaliação. A aderência ao modelo faz-se por meio da 

aplicação do Instrumento da Avaliação da Gestão Pública (IAGP). Os itens de 

avaliação referentes aos critérios do modelo requerem evidências quanto à 

existência das práticas que comprovem o seu real atendimento(BRASIL,2006). 

 As informações contidas no Relatório da Gestão (RG) das organizações que 

aderem ao Programa devem ser verificadas quanto à sua consistência, ou seja, se 

as práticas de gestão descritas no RG estão alinhadas com os requisitos exigidos no 

IAGP. Na prática, deve ser verificado se os itens requeridos em cada critério do 

modelo constam no Relatório de Gestão da organização avaliada (BRASIL, 2006). A 

aplicação do IAGP busca identificar ainda, práticas de gestão de Pontos Fortes 

(PFs) e Oportunidades de Melhorias (OMs).  

 Os Pontos Fortes, descritos em cada alínea dos Critérios, são práticas de 

gestão identificadas no RG das organizações avaliadas, que atendem às exigências 

do item avaliado, quanto à adequação, à exemplaridade, à disseminação, e à 

continuidade nos itens de método/aplicação e as lacunas na relevância, 

desempenho ou tendência nos itens de resultados ou, ainda, a ausência de 

resultados relevantes (BRASIL, 2006). 

 As oportunidades de melhorias são práticas de gestão exigidas pelo IAGP e 

que não foram identificadas nas alíneas de cada critério do RG da organização 

avaliada, quando confrontada com o instrumento. O estágio de aprendizado exigido 

pelo Modelo demonstra o grau de refinamento apresentado pela organização, após 

sucessivos processos de auto-avaliação continuada.  

 Dessa forma, o estágio de aprendizado demonstra a aderência das práticas de 

gestão da organização ao modelo de excelência em gestão adotado e, 

conseqüentemente, ao avanço, cada vez maior, no nível de qualidade alcançada 

bem como da excelência de sua gestão. 

 

 

 



 

 

27 
 
 Espera-se que, com os resultados deste trabalho, obtenha-se um diagnóstico 

que venha propiciar, a partir da identificação de Pontos Fortes (PFs) e Oportunidade 

de Melhorias (OMs), ações e sugestões para a melhoria das práticas de qualidade 

no HGeR com efeito, pela necessidade, ainda, de inserir  essa importante 

Organização Militar de Saúde do Exército Brasileiro (OMSE) no âmbito das 

organizações ditas do conhecimento². Portanto, um estudo centrado no Modelo de 

Excelência em Gestão, então, precisa responder ao questionamento a seguir 

enunciado. 

 

1.2 PERGUNTA DA PESQUISA 

 

 Quais são os Pontos Fortes (PFs) e as Oportunidades de Melhoria (OMs) a 
serem apontadas em função da adoção de práticas de qualidade encontradas 
no HGeR e que estágio de aprendizado foi alcançado por esse Hospital nesse 
processo de gestão?                                                                                                                                           

                                                                                         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

______________________________ 

²Organizações do Conhecimento: são Instituições que gerenciam coerentemente seu capital intelectual. 
Proporcionam a criação, difusão e armazenamento de conhecimento úteis ao desenvolvimento institucional. 
Apóiam-se normalmente na Tecnologia da Informação e investem na capacitação dos seus quadros  
(PADECEME, 2006).  
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“Se o homem não sabe a que porto se dirige,  
                                                                                        nenhum vento lhe será favorável”. Sêneca  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Baseando-se nos aspectos ora destacados, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos para a pesquisa: 

 

1.3.1 Objetivo geral 
 

Utilizar o Modelo de Excelência em Gestão preconizado pelo GESPÚBLICA 

como base para a análise dos pontos fortes e das oportunidades de melhoria em 

decorrência da adoção de práticas de qualidade encontradas no HGeR, bem como 

verificar o estágio de aprendizado alcançado nesse processo de gestão 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Para se atingir o objetivo geral foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

 

a) Fazer uma análise do Modelo de Excelência em Gestão preconizado pelo 

GESPÚBLICA; 

 

b) Fazer um estudo dos pontos fortes e das oportunidades de melhoria em 

decorrência da adoção de práticas de qualidade encontradas no HGeR, de acordo 

com o Modelo de Excelência em Gestão adotado; 

 

c) Avaliar se podem ser identificados estágios de aprendizado no HGeR, a partir dos 

resultados alcançados com a introdução das práticas de qualidade; 

 

d) Propor sugestões para a melhoria das práticas de qualidade no HGeR 
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1.4 A DELIMITAÇÃO DA QUESTÃO DA PESQUISA: O FOCO NO HGeR 

 

 O trabalho teve como objeto de estudo o HGeR, visualizado na Fig.1(1), uma  

Organização  Militar  de Saúde do Exército Brasileiro (OMSE), da administração 

direta do  Governo  Federal, vinculado  ao  Ministério da Defesa (HGeR, 2006). Os 

usuários dos serviços prestados pelo HGeR são todos os militares da ativa, da 

reserva, pensionistas, servidores civis e respectivos dependentes. O atendimento é 

feito com base no cadastro do Sistema de Atendimento Médico (SAMMED) e do 

Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) e dos servidores civis. O processo finalístico 

do HGeR consiste no atendimento à saúde do cidadão-usuário, através dos 

seguintes serviços: pronto atendimento, atendimento ambulatorial, cirurgias, 

atendimento materno-infantil, internação, serviço de enfermagem, diagnóstico e 

atendimento odontológico. 

     
Figura 1(1) - Fachada antiga do Hospital Geral de Recife (HGeR) 
Disponível em: www.exército.gov.br/05notic/painéis/2008/famreal/hger/fotos.htm     
  Acesso em 03 mai. 2008 
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O perfil e quantitativo do quadro de pessoal do HGeR está subdividido na 

área técnica, quadro 1(1) e na área de apoio, quadro 2(1). Ao todo são 580 

servidores, sendo 292 da área técnica e 288 da área de apoio. O pessoal da área 

técnica são  todos aqueles que fazem parte da atividade fim da organização como 

os médicos, farmacêuticos, dentistas e o pessoal da área de enfermagem. 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares).  O pessoal da área de apoio são todos aqueles 

pertencentes à atividade meio da organização como administração, suprimento, 

finanças. 

 

Quadro 1(1)Perfil do quadro de pessoal da área técnica do HGeR no ano de 2006  
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Oficiais 150 1 12 121 19       
Servidores  
de Estado ST/Sgt 85   3 19 13 50    

Cabos 6      6    

Civis 48 2 1 45       Servidores 
Públicos 

SOMA 292 3 13 169 38 13 56     
PERCENTUAL 100% 1% 4% 58% 13% 4% 19%     
Fonte: (HGeR, 2005). 
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Quadro 2(1) - Perfil do quadro de pessoal da área de apoio do HGeR no ano de 2006  
 

     Dotação 
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Oficiais 13  1  11  1     
Servidores  
de Estado ST/Sgt 25   4 10 11     

Cabos 7      7    

Soldados 91      42 49   

Civis 113    10  80 23   Servidores 
Públicos 

Terceirizado 39       3 36  Terceirizado 
CLT 

SOMA 288  1 4 31 11 130 75 36   

PERCENTUAL 100
% 

 0,3
% 

1,4
% 

10,8
% 

3,8% 45,1% 26% 12,5
% 

  

Fonte: (HGeR, 2005). 
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 A história do HGeR inicia-se em 19 de julho de 1817, quando o então 

nomeado Governador da Província de Pernambuco – Capitão General Luiz do Rego 

Barreto, criou o hospital militar,  o  qual  funcionava  modestamente  ocupando  dois 

pavimentos do Convento de Nossa Senhora do Carmo, no Recife, tendo sido 

nomeado o primeiro  Diretor  o  Dr.  Joaquim  de  Carvalho.  Naquela  ocasião  foram 

transferidos todos os pacientes militares que se encontravam nos Hospitais Civis 

São João e Olinda (HGeR, 2006). 

 Em 7 de agosto de 1820, por Decreto Imperial, foram instituídos os Hospitais 

Militares do Brasil, entre eles, os Hospitais Militares de Pernambuco, ligando-se 

permanentemente à História do País pela sua atuação no atendimento aos feridos e 

aos enfermos dos diversos movimentos revolucionários, destacando-se a 

Convenção de Beberibe e a Revolução Praieira (HGeR, 2006). 

 Recebeu a honrosa denominação de Hospital Militar de Guarnição da Corte, 

por meio do Decreto n° 397, de 25 de novembro de 1844. Num terreno situado 

próximo ao Quartel do Hospício foi construído o Edifício-Sede do Hospital, aspiração 

que se tornou realidade devido ao empenho pessoal do então Ministro de Guerra 

Pedro de Alcântara Bellgarde, o Marquês do Paraná (HGeR, 2006). 

 Em 19 de janeiro de 1942, foi elevado à categoria de primeira classe por meio 

do Decreto-Lei n° 4.032 e, finalmente, no dia 8 de julho de 1953 pela Portaria 

Ministerial n° 284, publicada no Boletim do Exército n° 28, de 11 de julho de 1953, 

ele passou a ter sua denominação atual:  Hospital Geral de Recife. Hoje, a área de 

abrangência de atuação estende-se de forma direta para os vinculados às 

Organizações Militares (OM) do grande Recife, num total de aproximadamente 

21.000 usuários e de forma indireta, e como escalão de evacuação, atende também 

a todos os vinculados às OM localizadas nos Estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Alagoas e interior do Estado de Pernambuco, o que eleva o número de 

usuários cadastrados a algo em torno de 42.000 pessoas. Abrange, ainda, o 

atendimento a todo e qualquer usuário vinculado a qualquer OM situada em outras 

regiões do país que necessitarem de tratamento médico no Recife (HGeR, 2006). 
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 As principais competências básicas do HGeR que constam no seu Regimento 

Interno são: 

 

1) Oferecer atenção à saúde nas áreas médico-hospitalar, odontológica, de 

apoio ao diagnóstico e terapias em caráter de urgência ou eletivo, sob regime 

ambulatorial, internação ou qualquer outro que se disponha aos militares da ativa, da 

reserva, funcionários civis e seus dependentes; 

2) Prestar atendimento de saúde a todas as Organizações subordinadas ao 

Comando da 7ª Região Militar e as OMS de Saúde não subordinadas; 

3) Cooperar com autoridades civis e militares quanto à saúde pública, 

calamidades e outras emergências, bem como nas ações integradas de saúde; 

4) Prestar assistência médico-hospitalar ao Presidente da República e sua 

comitiva, quando em visita à Guarnição do Recife, bem como a todos os 

mandatários e autoridades quando determinado pelo Escalão Superior; 

5) Propiciar e coordenar ensino e estágios de aperfeiçoamento para Oficiais, 

Praças de Saúde e Civis a critério da Direção ou determinação superior; 

6) Propiciar ao paciente continuidade do tratamento iniciado neste Hospital, 

visando sua recuperação total e retorno às atividades normais, através da 

assistência domiciliar e ações de recuperação e reabilitação da saúde.  

Conforme já dito anteriormente, a realização da pesquisa no HGeR teve como 

ponto de partida a verificação de um processo de modernização gerencial que vem 

ocorrendo nesta organização com a implantação de várias ferramentas gerenciais 

com o objetivo de conduzi-la ao estágio de excelência em gestão tais como: adoção 

de Princípios de Qualidade Total, Programa 5S, ciclos anuais da Auto-avaliação 

continuada, os quais culminaram em 2001, com a adesão ao Modelo de Excelência 

em Gestão preconizado pelo GESPÚBLICA e na participação em Prêmios de 

Qualidade a nível estadual e federal, como o Prêmio de Qualidade Gestão 

Pernambuco (PQGP) e o Prêmio Nacional da Qualidade do Governo Federal 

(PQGF) (HGeR, 2006). 
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 Em decorrência de todo esse esforço, o HGeR começou a alcançar resultados 

positivos em Gestão da Qualidade. Inclusive, recebeu premiações de qualidade em 

nível  estadual  (PQGP),  na  faixa  bronze  no  ciclo de premiação 2005 e prata no 

ciclo 2006.Também recebeu  prêmio  nacional  (PQGF),  na  faixa  bronze  no  ciclo  

de premiação 2006, tendo sido o único Hospital Geral do Exército no Brasil a ser 

reconhecido com esse prêmio.      

 Dessa forma, destacou-se como um importante laboratório de pesquisa para 

análise do Modelo de Excelência em Gestão implantado na organização, bem como 

no estudo da possível implantação da Gestão de Conhecimento na área hospitalar.  

 Nesse contexto, tornou-se possível aproveitar o momento, por que ora passava 

o Hospital, com vistas a realizar uma pesquisa mais aprofundada sobre a 

contribuição da Gestão do Conhecimento como elemento aglutinador dos objetivos 

definidos pela organização rumo à excelência. Tal estudo, justificou-se pelo fato 

deste pesquisador haver verificado, por  meio de observação pessoal,  validação do 

relatório de  gestão  e questionamento com um dos principais componentes do 

comitê gestor da qualidade do hospital, a necessidade da introdução  de um futuro 

programa de gestão do conhecimento  na organização pesquisada, tendo em vista 

ser um instrumento de gestão ainda pouco conhecido  e disseminado no âmbito da 

organização. 

 Um outro aspecto importante a salientar está no fato de que cresce, a cada dia, 

no Brasil, o número de organizações, sejam elas de natureza pública ou privada 

que, na busca de sua modernização gerencial, têm aderido ao Modelo de Excelência 

em Gestão focado em resultados e orientado para o cidadão. 

 Por isso, faz-se importante mostrar a aplicação do Modelo de Excelência em 

Gestão introduzido nessa organização por meio do Programa Excelência Gerencial 

do Exército Brasileiro (PEG/EB) e por sua participação nos Prêmios de Qualidade do 

governo estadual e do federal, como foi mencionado. 

 O período de realização da pesquisa está compreendido entre os anos de  

2005 a 2007, tomando-se como referência o Modelo de Excelência em Gestão 

preconizado pelo GESPÚBLICA. As possíveis alterações no clima e cultura 

organizacionais decorrentes da implantação do Modelo de Excelência  em Gestão   

não foram alvo do estudo, que se focaliza nos seguintes eixos relacionados como o 

período escolhido:  
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foram alvo do estudo, que se focaliza nos seguintes eixos relacionados como o 

período escolhido: 

 

- 2005 foi o ano em que o HGeR iniciou sua participação no PQGP.   

- 2006 foi o ano em que o HGeR iniciou sua participação no PQGF. 

- 2007 foi o ano de consolidação do PEG/EB e inicio do Sistema de Excelência do 

Exército Brasileiro (SE-EB) em que o PEG/EB passou a ser um  subsistema  do  SE-

EB.  

 A participação do HGeR nos Programas de Excelência Gerencial do EB 

(Exército Brasileiro), PQGP e PQGF demonstra claramente a busca, pela 

organização, em aproveitar novas oportunidades e da capacidade de superar 

desafios em se tratando de excelência gerencial (HGeR, 2006).  

 Para o GESPÚBLICA (BRASIL, 2007), o grande desafio da qualidade na 

gestão e na prestação dos serviços públicos é a transformação das práticas de 

gestão voltadas excessivamente para procedimentos, normas e relatórios e pouco 

direcionadas para a produção de resultados efetivos.    

 Nesse sentido, resultados efetivos são aqueles bens ou serviços produzidos 

por uma organização pública capazes de reduzir ou eliminar problemas ou de 

acrescentar benefícios e valores desejados pela sociedade.  

 Em ambos os casos, uma gestão organizacional capaz de promover, no 

âmbito de sua missão institucional, a qualidade de vida a patamares cada vez mais 

elevados.  

 O Prêmio Nacional da Qualidade do GESPÚBLICA define critérios de 

excelência baseados em modelos de auto-avaliação. Dada a dificuldade para 

cumprir os critérios de avaliação propostos, poucas instituições chegam às fases 

finais de premiação. No entanto, muitas usam tais critérios para a auto-avaliação e 

para o aprimoramento contínuo da gestão.                                                              
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1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 A literatura sobre a gestão da qualidade e a gestão do conhecimento, 

particularmente quanto à questão do aprendizado organizacional já reúne bons 

requisitos a serem atendidos quando se trata do universo do setor público. O Modelo 

de Excelência em Gestão Pública adotado pelo Governo Federal, por exemplo, visa 

buscar a melhoria contínua e o aprendizado organizacional e destaca  a  relevância  

da  gestão do conhecimento neste processo, conforme pode ser visualizado no 

critério quatro, constante do Modelo de Excelência em Gestão, mais adiante 

referenciado. 

 Cursos como o de Mestrado Profissional em Gestão Pública da Universidade 

Federal de  Pernambuco  (MPANE)  já  abordaram  essa  temática,  destacadamente  

o alinhamento de práticas de qualidade com práticas de gestão do conhecimento 

visando contribuir com a implantação de Programas de Gestão do conhecimento no 

âmbito das organizações do serviço público (FONSECA, 2004). 

 Entretanto, o estudo sobre a combinação e uso dessas ferramentas de gestão  

nas  organizações  públicas  e,  em  particular, nas organizações militares da área 

hospitalar são escassos. A literatura a respeito não contempla muitas observações 

sobre o assunto, exceto quando se trata da questão da qualidade e do 

conhecimento, mais especificamente, a aplicação do Modelo de Excelência em 

Gestão, principalmente a partir de meados da década de 80 (FONSECA, 2004).   

 Assim, com a finalidade prática, este estudo também tem o intuito de 

colaborar no sentido de disponibilizar a outras organizações de saúde, a exemplo da 

pesquisada, uma experiência empírica que contribua para o desenvolvimento de 

práticas de qualidade e de conhecimento nas organizações da área hospitalar.   

   Além disso, cabe ressaltar a relevância das áreas da Gestão da Qualidade e 

da Gestão do Conhecimento, principalmente no âmbito dos hospitais públicos do 

nosso país, tão carentes de melhorias, que não se tenha esquecido elementos como 

os contidos na Fig. 2(1) quais sejam: atendimento ao cidadão, incentivo à melhoria 

da qualidade e avaliação da satisfação do cidadão. 
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Qualidade no Serviço Público

Atendimento ao
Cidadão

Avaliação
da Satisfação
do Cidadão

Incentivo à
Melhoria da
Qualidade 

 
                 Figura 2(1) – Elementos da Qualidade no Serviço Público. 
                 Fonte: (HGeR, 2006). 
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1.6 ESTRUTURA DO TCM 

 

       Além deste capítulo de Introdução em que foi apresentado o problema de 

pesquisa, a delimitação da questão de pesquisa, os objetivos, bem como a 

justificativa e relevância da pesquisa, este TCM foi estruturado da seguinte forma: 

 

 O Capítulo 2 – Apresenta o Referencial Teórico utilizado no estudo com uma 

revisão conceitual abrangendo a literatura sobre gestão pela qualidade total 

culminando com a do Aprendizado Organizacional e a da Gestão do Conhecimento, 

considerando-se os objetivos da pesquisa.  

 

     O Capítulo 3 - Descreve à metodologia adotada, focalizando o tipo a estratégia 

metodológica utilizada na pesquisa: tipo de pesquisa e os procedimentos para 

realizá-la, técnicas de coleta e de interpretação (tratamento dos dados).  

 

        O Capítulo 4 – Trata da análise e tratamento dos dados, em especial a análise 

de conteúdo de Bardin (1979), dando ênfase à estratégia de trabalho bem como aos 

principais materiais utilizados em sua realização.  

 

        O Capítulo 5 – Discute as conclusões e recomendações efetuadas tendo como 

referência como foram alcançados o objetivo geral e os objetivos específicos 

propostos no estudo, conforme a questão da pesquisa. 

 

        O Capítulo 6 – Tece considerações finais acerca da pesquisa realizada fazendo 

uma reflexão acerca dos resultados alcançados e apresentando sugestões sobre o 

tema estudado.   
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Capítulo 2 
 
”O Estado é a forma mais elaborada da sociedade, 
pois somente ele tem por finalidade a vida bem-
aventurada dos homens livres”. Aristóteles. 
 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
         Este capítulo procura, por meio da fundamentação teórica, apresentar a 

evolução histórica da gestão da qualidade enfocando, inicialmente, o contexto 

histórico que culminou com o modelo gerencial adotado pelo Estado brasileiro. 

Apresenta, ainda, a evolução da gestão pela qualidade total (GQT) desde o âmbito 

internacional, passando pela realidade do País, de maneira a melhor contextualizar 

a questão da qualidade no contexto do Exército Brasileiro e do HGeR. Aborda 

também a literatura acerca do Aprendizado Organizacional e da Gestão do 

Conhecimento, que constituem temáticas básicas de pesquisa. 

 

2.1 DO NOVO GERENCIALISMO PÚBLICO (NPM) AO MODELO DE EXCELÊNCIA 

EM GESTÃO ADOTADO PELO ESTADO BRASILEIRO 

 

 Segundo Schiesari e Malik (2006), o conceito de qualidade em saúde apareceu 

dentro da lógica da Reforma do Estado, mais precisamente como parte da reforma 

sanitária, muitas vezes imposta como  prática de gestão a ser seguida. 

 Conforme as autoras, nesse contexto, é possível reconhecer no País uma série 

de iniciativas para aumentar a qualidade na gestão voltada para a prestação dos 

serviços de saúde. Entre os vários instrumentos utilizados pelo Estado Brasileiro, 

mais recentemente a partir do ano 2000, os critérios da Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ) começaram a ser divulgados com maior intensidade na área de 

saúde, havendo uma tentativa de adaptar esse modelo ao setor. Contudo, é  

necessário entender as dinâmicas  históricas,  que   culminaram   com   o    modelo  

de   gestão   adotado   pelo   Estado   Brasileiro,   no   âmbito   de   suas 

organizações e, particularmente no contexto das organizações pertencentes à área 

de saúde.  
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 Sobre o assunto, De Paula (1998) afirma que, nas últimas décadas, 

transformações econômicas e sociais trouxeram a  Reforma do Estado e de sua 

administração para o centro da agenda política de diversos países.  Neste sentido, 

mudanças foram realizadas na forma de organizar o Estado e de gerir a economia 

nacional.   

 Para a autora, em alguns países, durante boa parte do Século XX, a busca de 

uma diferenciação entre a gestão empresarial e a pública esteve presente nos 

domínios acadêmicos e governamentais.  Entretanto, a partir da década de 1970, a 

tentativa de adaptar e transferir os conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor 

privado para o setor público começou a se tornar preponderante, principalmente no 

Reino Unido e nos Estados Unidos. Esta visão alcançou o seu auge nos anos 1980 

com a emergência da new public management ou nova administração pública.  

 Segundo De Paula (1998), pelo tratamento do provimento dos serviços públicos 

como um negócio e pela inserção da lógica empresarial no setor público, a nova 

administração pública também ficou conhecida como administração pública 

gerencial.  

 Para Melo (1999), desde então, o debate sobre o papel do Estado e a gestão 

pública têm se tornado cada vez mais acentuado, sobretudo, foi grande a 

transformação que se assistiu nas duas últimas décadas do Século XX. Associada 

ao ocaso do Estado intervencionista, vê-se que a dinâmica da mudança passa pelas 

formas variadas que o Estado keynesiano, o Estado do bem-estar social e o Estado 

desenvolvimentista  assumiram. Como uma nova ordem liberal se impôs na América 

Latina, a Reforma do Estado, na América Latina, foi convertida em laboratório de 

experimentos nela inspirados. 

 O autor ainda acrescenta a importância de destacar a diferenciação dessa 

reforma.   Em  alguns  países,  durante  boa  parte  do  Século  XX,  a   busca   de   

uma diferenciação entre a gestão empresarial e a pública esteve presente nos 

domínios acadêmicos e governamentais. A denominada new public  management,  

termo  que parece descrever uma tendência global em direção a um certo tipo de 

reforma  administrativa. Contudo, evidencia-se, no decorrer do  tempo,  que  o  

termo assume diversos significados em diferentes contextos administrativos, 

inclusive na comunidade acadêmica, ainda não se tendo chegado a um acordo 

sobre o que significa o paradigma da nova gerência pública. 
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 Para Melo (1999), a reforma neoliberal alimentou-se também de mudanças e 

inovações introduzidas no plano organizacional e da gestão em empresas privadas 

que passaram a ser absorvidas pelo setor público.   

 Já Tenório (1998), considera que a new public management (nova gerência 

pública) tem seus fundamentos no neoliberalismo econômico, onda que chega ao 

país na década de 1990, na qual se procurou legitimar o neoliberalismo econômico, 

apoiado em outras experiências, como os casos norte-americano e inglês, sob o que 

se convencionou chamar de Reaganismo e Thatcherismo.  

 Dessa análise contextual, conforme acentua o autor destaca-se que a busca da 

eficiência da nova administração pública, do “reinventando o governo”, passou a ser 

referenciada por teorias e técnicas organizacionais oriundas do ambiente 

empresarial.  Neste caso, tem-se exemplos de tecnologias aplicadas às 

organizações estatais, no final do Século XX, tais como: a gestão pela qualidade 

total, a reengenharia, o downsizing e o benchmarking e a flexibilização 

organizacional (TENÓRIO, 1998). O mesmo é afirmado por Melo (1999 ). 

 Por outro lado, para Costa (1999), particularmente no Brasil, a reforma 

administrativa do Estado foi entendida como as mudanças estimuladas pelas elites 

políticas nos mecanismos de tomada de decisão que alteraram os critérios 

tradicionais de formação da burocracia e introduziram novos mecanismos 

contratuais nas organizações públicas. Segundo assinala o autor, essa reforma, 

introduzida no Brasil, assumiu os seguintes pontos: privatização, construção do 

estado regulador, liberalização comercial, desregulamentação da economia, 

focalização do gasto social e expansão do mercado na provisão de bens e serviços 

de natureza social, além da ampliação do escopo do terceiro setor. 

 Ainda, segundo Costa (1999), a reforma administrativa do Estado Brasileiro 

ganhou força e prosperou acentuadamente. Para o autor, um dos motivos da 

prosperidade alcançada pela Reforma  do Estado  no  Brasil  estava  associada à 

crise fiscal e ao esgotamento do padrão de financiamento do setor público nas 

economias industrializadas e semi - industrializadas de virtualmente todo o planeta. 

Em outras palavras, de acordo com Barzelay (apud MELO, 1999), a Reforma do 

Estado inscreve-se nesse processo de difusão de um novo paradigma pós-

burocrático no  setor  público.  
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 O autor conclui o tema com o seguinte ponto: “do federalismo à organização 

judiciária, as instituições brasileiras estão sendo objeto não só de reflexão analítica, 

mas de propostas efetivas de reforma no Congresso Nacional” (MELO, 1999, p.27). 

 Dessa forma, o modelo gerencial ou pós-burocrático busca ampliar a autonomia 

das entidades descentralizadas do governo e objetiva aumentar a eficiência das 

organizações públicas, direcionando a ênfase do controle para os resultados da 

ação pública (BRASIL, 2002).  

 Como acentua De Paula (1998), surgida em uma época na qual a sociedade 

começou a requisitar o espaço tomado pelo Estado na gestão do interesse público, a 

nova administração pública absorveu a seu modo um discurso que também enfatiza 

a democracia e a participação, ou seja, a dimensão sociopolítico da gestão. 

 Combinando esse discurso com propostas práticas para a administração do 

Estado, esse modelo de gestão pública se tornou uma referência para os processos 

de reforma em diversos países. 

  Em suma, no caso brasileiro, a recente Reforma do Estado organizou-se em 

torno de duas orientações políticas. Na vertente gerencial, que, inspirada no 

movimento internacional pela Reforma do Estado, implementa a administração 

pública gerencial; e a vertente societal, que busca formas de organização e 

administração do Estado que incluem a participação da sociedade,  procurando  

construir  uma  gestão pública social.   

 Independente do viés ideológico a que se queira escolher o fato é que, neste 

contexto histórico, de perspectiva neoliberal e de mudanças e inovações no plano 

organizacional e da gestão em empresas privadas, que passaram a ser absorvida 

pelo setor público, insere-se a proposta do Modelo de Excelência em Gestão 

preconizado pelo GESPÚBLICA e adotado pelo Estado brasileiro em suas 

organizações. 
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2. 2 GESPÚBLICA E O MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÄO ADOTADO 

PELO ESTADO BRASILEIRO. 

  

 Parte significativa das organizações públicas brasileiras encontra-se em estágio 

inicial quanto ao enfrentamento dos desafios para a excelência na qualidade dos 

seus serviços. Nossa realidade é ainda fortemente marcada por organizações cujos 

modelos de gestão são voltados para si, e em que o conceito de gestão se resume a 

cumprir rotinas e normas (BRASIL, 2005). Os paradigmas que a sociedade atual 

impõe à gestão pública e o compromisso com o conhecimento, a ética, a 

transparência e o controle social indicam que é preciso trabalhar no sentido inverso 

da gestão burocrática: em lugar de mais rotinas e normas, o caminho para gestão de 

excelência começa pelas pessoas, por metas de transformação e por avaliação de 

resultados. A gestão em busca de excelência consiste, antes de tudo, em 

aperfeiçoar ou rever práticas, ou seja, aprender como é feito, para aumentar a 

satisfação do cidadão e melhorar os resultados não só em seu benefício, mas 

também das pessoas da organização (BRASIL, 2005). 

 

2.2.1 GESPÚBLICA: conceitos, fundamentos e diretrizes.  
 O GESPÚBLICA pode ser considerada uma arrojada política pública formulada 

para a gestão, porque está alicerçada em um modelo de gestão pública singular que 

incorpora à dimensão técnica, própria da administração, a dimensão social, até 

então, restrita à dimensão política. Isso significa que o GESPÚBLICA busca 

promover a participação da sociedade no seu movimento. Suas principais 

características são: ser essencialmente pública; estar focada em resultados para o 

cidadão; ser federativa (BRASIL, 2006). Cada uma delas será salientada, como se 

verá a seguir.  

 Ser essencialmente pública. O GESPÚBLICA é uma política formulada a 

partir da premissa de que a gestão de órgãos e entidades públicos pode e deve ser 

excelente, pode e deve ser comparada com padrões internacionais de qualidade em 

gestão, mas não pode nem deve deixar de ser pública. A qualidade da gestão 

pública tem que ser orientada para o cidadão, e desenvolver-se dentro do espaço 

constitucional demarcado pelos princípios da impessoalidade, da legalidade, da 

moralidade, da publicidade e da eficiência (BRASIL, 2006). 
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 Estar focada em resultados para o cidadão. Sair do serviço à burocracia e 

colocar a gestão pública a serviço do resultado dirigido ao cidadão tem sido o 

grande desafio do GESPÚBLICA. Entenda-se por resultado para o setor público o 

atendimento total ou parcial das demandas da sociedade traduzidas pelos governos 

em políticas públicas. Neste sentido, a  eficiência  e  a  eficácia  serão  tão  positivas 

quanto à capacidade que terão de produzir mais e melhores resultados para o 

cidadão (impacto na melhoria da qualidade de vida e na geração do bem comum) 

(BRASIL, 2006). 

 Ser Federativa. A base conceitual e os instrumentos do GESPÚBLICA não 

estão limitados a um objeto específico a ser gerenciado (saúde, educação, 

previdência, saneamento, tributação, fiscalização etc. Aplicam-se a toda a 

administração pública em todos os poderes e esferas de governo. Assim, a 

generalidade na aplicação e a estratégia do Programa de formar uma rede de 

organizações e pessoas voluntárias, a Rede Nacional de Gestão Pública fez com 

que pouco a pouco, o GESPÚBLICA fosse demandado por órgãos e entidades 

públicos não pertencentes ao poder federal. Essa dimensão federativa viabilizou, 

inclusive, que órgãos de outros poderes e esferas de governo assumissem a 

coordenação regional do Programa.  

 Após sua introdução, com a formalização dessa política na forma de um 

Programa, O GESPÚBLICA, sob a condução do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), tornou imperiosa a adoção de algumas ações no 

campo da gestão pública capazes de, a um só tempo, promover a adesão de 

governos, órgãos e entidades ao Programa e de criar, na sociedade, valor positivo 

para o setor público (BRASIL, 2006).  

 O GESPÚBLICA por meio do Prêmio Nacional da Qualidade define critérios de 

excelência também baseados em modelos de auto-avaliação. Dada a dificuldade 

para cumprir os critérios de avaliação propostos pelo Modelo, poucas instituições 

chegam às fases finais de premiação, conforme acentuam Gonçalves et al (2006). 

 No entanto, muitas usam critérios para auto-avaliação e para o aprimoramento  

contínuo  da   gestão. O modelo tem como base os fundamentos da Excelência em 

gestão, conforme pode ser visualizado na Fig.3(2).   
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 Deles são derivados os requisitos que compõem os critérios da excelência. Os 

fundamentos da excelência em gestão são valores essenciais que caracterizam uma 

gestão pública como de excelência. Não são apenas leis, normas ou técnicas, são 

valores que precisam ser paulatinamente internalizados até se tornarem definidores 

da gestão de uma organização (BRASIL, 2007).                                                                            

 Para a maioria das organizações públicas, alguns ou todos os fundamentos 

aqui apresentados ainda não são fundamentos, porque não são valores. São esses 

fundamentos apenas objetivos, fazem parte de uma visão futura da prática gerencial 

desejada. À medida que forem transformados em orientadores das práticas de 

gestão, tornar-se-ão gradativamente hábitos e, por fim valores inerentes à cultura 

organizacional (BRASIL, 2006). 

 Os fundamentos da gestão pública de excelência são valores essenciais que 

caracterizam uma gestão pública a ser considerada como tal, podendo ser 

encontrados em organizações líderes, de classe mundial. Essas organizações 

buscam, constantemente, se aperfeiçoar e adaptar-se às mudanças globais 

(BRASIL, 2007). 

  
Figura 3(2) - Fundamentos da Excelência em Gestão 
Fonte: (BRASIL, 2006). 
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 Conforme o GESPÚBLICA (BRASIL, 2006), os primeiros fundamentos são 

constitucionais, encontram-se no Artigo 37 da Constituição Federal. A gestão pública 

para ser excelente tem que ser legal, impessoal, moral, pública e eficiente. O 

entendimento acerca de cada fundamento, conforme definição apresentada pelo 

GESPÚBLICA (BRASIL, 2006), pode ser visto, conforme abaixo: 

    Legalidade. Guardar estrita obediência à lei. Nenhum resultado poderá ser 

considerado bom, nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de excelência à 

revelia da lei (BRASIL, 2006). 

        Moralidade. Pautar a gestão pública por um código moral. Não se trata de ética 

(no sentido de princípios individuais, de foro íntimo), mas de princípios morais de 

aceitação pública. 

     Impessoalidade. Não fazer acepção de pessoas. O tratamento diferenciado 

restringe-se apenas aos casos previstos em lei. A cortesia, a rapidez no 

atendimento, a confiabilidade e o conforto são valores de um serviço público de 

qualidade e devem ser agregados a todos os usuários indistintamente.  

 Publicidade. Ser transparente, dar publicidade aos dados e fatos. Essa é 

uma forma eficaz de indução do controle social.                                                         .                 

 Eficiência. Fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao 

menor custo possível. Não se trata de redução de custo a qualquer custo, mas de 

buscar a melhor relação entre qualidade do serviço e a qualidade do gasto.                  

 Excelência dirigida ao cidadão. A excelência em gestão pública pressupõe 

atenção prioritária ao cidadão e à sociedade na condição de usuários de serviços 

públicos e destinatários da ação decorrente do poder de Estado exercido pelas 

organizações públicas. As organizações públicas, mesmo aquelas que prestam 

serviços exclusivos de Estado devem submeter-se à avaliação de seus usuários, 

obtendo o conhecimento necessário para gerar produtos e serviços de valor para 

esses cidadãos e, com isso, proporcionar-lhes maior satisfação. Este fundamento 

envolve não apenas o cidadão individualmente, mas todas as formas pelas quais se 

faça representar: empresas, associações, organizações e representações 

comunitárias. 
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 Gestão participativa. O estilo da gestão pública de excelência é participativo. 

Isso determina atitudes gerenciais de liderança, que busquem o máximo de 

cooperação das pessoas, reconhecendo a capacidade e o potencial diferenciado de 

cada um e harmonizando os interesses individuais e coletivos, a fim de conseguir a 

sinergia das equipes de trabalho. Uma gestão participativa genuína requer 

cooperação, compartilhamento de informações e confiança para delegar, dando 

autonomia para atingir metas. Como resposta, as pessoas tomam posse dos 

desafios e dos processos de trabalho dos quais participam, tomam decisões, criam, 

inovam e dão à organização um clima organizacional saudável.                 

 Gestão baseada em processos e informações. O centro prático da ação da 

gestão pública de excelência é o processo, entendido como um conjunto de 

atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma insumos (entradas) em 

produtos e serviços (saídas) com alto valor agregado. Gerenciar um processo 

significa planejar, desenvolver e executar as suas atividades e, avaliar, analisar e 

melhorar seus resultados, proporcionando melhor desempenho à organização. A 

gestão de processos permite a transformação das hierarquias burocráticas em redes 

de unidades de alto desempenho. Os fatos e dados gerados em cada um desses 

processos, bem como os obtidos externamente à organização se transformam em 

informações que assessoram a tomada de decisão e alimentam a produção de 

conhecimentos, visando proporcionar à organização pública alta capacidade para 

agir e poder para inovar.                 

 Valorização das pessoas. As pessoas fazem a diferença quando o assunto é 

o sucesso de uma organização. A valorização das pessoas pressupõe dar 

autonomia para atingir metas, criar oportunidades de aprendizado, de 

desenvolvimento das potencialidades e procura reconhecê-las mediante o bom 

desempenho alcançado.                                                                                       
 Visão de futuro. A busca da excelência nas organizações públicas é 

diretamente relacionada à sua capacidade de estabelecer um estado futuro desejado 

que dê coerência ao processo decisório e que permita à organização se antecipar às 

novas necessidades e expectativas dos cidadãos e da sociedade. A visão de futuro 

impõe  o  agir  persistente,   contínuo, para que as ações  do  dia-a-dia  da  

organização contribuam para a construção do futuro almejado.  
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 É entendido que a visão de futuro indica o rumo para a organização, à 

constância de propósitos a mantém nesse rumo.                 

 Aprendizado organizacional. O aprendizado deve ser internalizado na 

cultura organizacional tornando-se parte do trabalho diário em quaisquer de suas 

atividades, seja na constante busca da eliminação da causa de problemas, na busca 

de inovações e na motivação das pessoas pela própria satisfação de suas atividades 

sempre da melhor maneira possível. É importante destacar que este fundamento 

perpassa horizontalmente toda a organização. Isso significa que independentemente 

do processo produtivo, da prática de gestão ou do padrão de trabalho, o aprendizado  

deve acontecer de maneira sistêmica. Torna-se preciso ir além dos problemas e 

procurar novas oportunidades para a organização. Isso é um processo contínuo e 

inesgotável que engloba tanto as melhorias incrementais, como as inovações e a 

ruptura de práticas que deixam de ser necessárias, apesar da competência da 

organização em realizá-las.                 

 Agilidade. A postura pró-ativa está relacionada à noção de antecipação e 

resposta rápida às mudanças do ambiente. Para tanto, a organização precisa 

antecipar-se no atendimento às novas demandas dos seus usuários e das demais 

partes interessadas. Papel importante desempenham as organizações públicas 

formuladoras de políticas públicas, na medida em que percebem os sinais do 

ambiente e conseguem evitar evitando problemas e/ou aproveitar oportunidades. A 

resposta rápida agrega valor à prestação dos serviços públicos e aos resultados do 

exercício do poder de Estado.                 

 Foco em resultados. O resultado é a materialização de todo o esforço da 

organização para o atendimento das necessidades de todas as partes interessadas. 

O sucesso de uma organização é avaliado por meio de resultados medidos por um 

conjunto de indicadores que devem refletir o grau de atendimento às expectativas de 

todas as partes interessadas. 
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      Inovação. Inovação significa fazer mudanças significativas para melhorar os 

processos, serviços e produtos da organização e criar novos valores para as partes 

interessadas da organização. A inovação levará a organização a novas dimensões 

de desempenho. Ela não diz respeito somente às áreas de pesquisa e 

desenvolvimento, mas abrange todos os aspectos e processos da organização. As 

organizações devem ser conduzidas e  gerenciadas  de  forma  que  a  inovação  se  

torne  parte  da cultura (BRASIL, 2006). 

     Controle social. A gestão das organizações públicas tem que estimular o 

cidadão e a própria sociedade a exercerem ativamente o seu papel de guardiãs de 

seus direitos e de seus bens comuns. Nesse sentido, a boa gestão pública 

pressupõe a criação de canais  efetivos  de  participação  do  cidadão  nas  decisões  

públicas, na avaliação dos serviços, inclusive na avaliação da atuação da 

organização relativamente aos impactos que possa causar à saúde pública, à 

segurança e ao meio ambiente (BRASIL, 2006). 

 

2.2.2 Modelo de Excelência em Gestão Pública adotado pelo Estado Brasileiro 

 Na abordagem deste assunto, torna-se necessário referir o modelo tradicional 

de Total Quality Management (TQM), ou Gestão da Qualidade total (GQT), 

popularizado na área de empresas por W.E. Deming (DEMING, 1990). Esse modelo 

costuma ser associado a atividades de gestão e gerência. Seu principal enfoque é a 

chamada eficiência, compreendida como a relação entre o que foi produzido e 

quanto se gastou pra produzi-lo.                 

 A gestão da qualidade raciocina e trabalha em torno de problemas. As 

ferramentas são utilizadas para examinar as dificuldades e permitir sua resolução.  

 Uma grande novidade introduzida na gestão da qualidade foi a mensuração 

ou quantificação desses problemas: saber quantas e quais são as queixas dos 

pacientes cirúrgicos, por exemplo, é uma boa maneira de visualizar o que se passa 

na organização e planejar a melhoria desse processo, conforme bem acentuam  

Gonçalves et al (2006). 
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 Os autores ainda assinalam que os instrumentos utilizados na prática diária 

da gestão de qualidade podem ser divididos em dois grandes grupos: os modelos de 

avaliação externa e os de avaliação interna da qualidade. Como regra geral, um 

modelo de avaliação externa é proposto por uma organização especializada em 

determinado assunto. Neste caso, um grupo de especialistas estabelece padrões a 

serem seguidos, seja para atingir um melhor desempenho da gestão, seja para 

aprimorar a qualidade da assistência prestada.                  

 A referência fundamental do presente trabalho é o Modelo de Excelência em 

Gestão, conforme pode ser visualizado na Fig. 4(2), mundialmente difundido e 

experimentado por milhares de organizações como instrumento para a avaliação e a 

melhoria das suas práticas de gestão. Trata-se de uma importante ferramenta para o 

que se convencionou chamar de “aprendizado organizacional”, na medida em que 

proporciona uma visão coordenada dos sistemas e das soluções de gestão em face 

do que é proposto como “estado da arte” em gestão, orientando, assim, a avaliação 

do desenvolvimento e do desempenho das suas práticas e o planejamento de 

melhorias (BRASIL, 2005).                  

 Conforme definição do GESPÚBLICA (BRASIL, 2006), o Modelo de 

Excelência em Gestão Pública é a representação de um sistema gerencial 

constituído de sete elementos integrados, que orientam a adoção de práticas de 

excelência em gestão com a finalidade de levar as organizações públicas brasileiras 

a padrões elevados de desempenho e de qualidade em gestão.                  

 O modelo parte da premissa de que é possível ser excelente sem deixar de 

ser público e, ainda, da compreensão de que o maior desafio do setor público é de 

natureza gerencial. A apuração dos resultados de cada um desses critérios, através 

dos indicadores, é que permitirá uma auto-avaliação do desempenho da 

organização num determinado período em relação aos objetivos colimados, servindo 

de instrumento para a tomada de decisão e para o planejamento de uma gestão 

estratégica (BRASIL, 2006).  
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Figura 4(2) - Representação Gráfica do Modelo de Excelência em Gestão 
Fonte: (BRASIL, 2006). 

 

        Conforme delineamento, o Modelo de Excelência em Gestão é orientado por 

sete critérios distribuídos em três blocos.  O primeiro bloco reúne três critérios:  

Liderança (1),  Estratégias e Planos (2), e Cidadãos e Sociedade (3), formando o 

que pode ser denominado de planejamento. Por meio das lideranças fortes da alta 

administração, que focam as necessidades dos cidadãos destinatários da ação da 

organização, os serviços/produtos e os processos são planejados para melhor 

atender esse conjunto de necessidades, levando-se em conta os recursos 

disponíveis (BRASIL, 2006).  

     O segundo bloco reúne dois critérios: Pessoas (5) e Processos (6), 

representando a execução do planejamento, pela qual se concretiza a ação que 

transforma objetivos e metas em resultados. São as pessoas, capacitadas e 

motivadas, que operam esses processos e fazem com que cada um deles produza 

os resultados esperados (BRASIL, 2006). 

         O terceiro bloco reúne o sétimo e último critério: resultados, representando o 

controle, pois serve para acompanhar o atendimento à satisfação dos destinatários, 

dos serviços e da ação do Estado, o orçamento  e  as  finanças,  a gestão das 

pessoas, a  gestão  de  fornecedores  e  das  parcerias  institucionais,  bem  como o 

desempenho dos serviços/produtos e dos processos organizacionais (BRASIL, 

2006).  
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    O quarto bloco – Informação e conhecimento representa a “inteligência da 

organização”, sendo nele processados e avaliados dados e fatos da organização 

(internos) e aqueles provenientes do ambiente (externos) que não estão sob seu 

controle direto, mas que de alguma forma podem influenciar o seu desempenho. 

Este bloco dá à organização a capacidade de agir corretivamente ou para melhorar 

suas práticas de gestão e, conseqüentemente seu desempenho (BRASIL, 2006).  

       A figura 4(2) também apresenta o relacionamento existente entre os blocos 

(seta maiores) e entre as partes do modelo (setas menores), evidenciando o 

enfoque sistêmico do modelo de gestão, cujos primórdios remetem à qualidade total.    

       O Modelo de Excelência em Gestão permite às organizações avaliarem o 

quanto às práticas de gestão instituídas estão gerando resultados para o negócio e 

se estes resultados serão sustentados no futuro por meio da aplicação sistemática 

dessas práticas. A avaliação do sistema de gestão da organização, baseado no 

Modelo de Excelência em Gestão, permite às organizações avaliarem o cenário 

interno, identificando seus pontos fortes e as oportunidades de melhoria que servirão 

de base para a elaboração dos objetivos estratégicos, permitindo uma visão global e 

sistêmica do modus operandi, fornecendo feedback sobre a eficácia das práticas 

adotadas e tornando-se um importante instrumento para o aprendizado da 

organização.  

       O processo de avaliação contempla o Modelo de Excelência em Gestão e os 

Critérios de Excelência, baseados em fundamentos e requisitos que orientam a 

identificação de boas práticas de gestão e expressam a importância dos resultados 

balanceados, permitindo verificar a sustentabilidade do negócio.  

      Os critérios de Excelência não são uma ferramenta prescritiva, visto que definem 

o que uma organização de excelência deve apresentar, mas não como praticar. Os 

requisitos solicitados em cada Critério são genéricos e se aplicam a quaisquer 

organizações públicas ou privadas, pequenas ou grandes, com fins lucrativos ou 

não, corporativos ou unidades autônoma, sendo necessária à apresentação de 

resultados que contemplam todas as partes interessadas.  
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         A Fig. 5(2) mostra, de forma esquemática, como se sucede o processo da 

Auto-Avaliação no contexto da gestão e a Fig. 6(2) apresenta o diagrama da gestão 

de acordo com o  preconizado pelo Modelo de Excelência em Gestão. 

 

 
Figura 5(2) - Auto-avaliação no contexto da Gestão 
Fonte: (FNQ, 2005). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                
               Figura 6(2) - Diagrama da Gestão 
               Fonte: (BRASIL, 2005). 
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2. 2 .3 Modelo de Excelência em Gestão no contexto da Gestão  pela Qualidade 
Total (GQT) 
 Como visto, o Modelo de Excelência em Gestão preconizado pelo 

GESPÚBLICA é uma forma de gestão focado nos princípios da GQT (BRASIL, 

2006). Conforme argumenta Heerdt (2006), toda forma de gestão sempre está, 

mesmo inconscientemente, fundamentada sobre uma visão de mundo, de pessoa, 

de sociedade, ou seja, sobre uma ideologia. Qualquer experiência vivenciada pelo 

indivíduo no ambiente organizacional ou social afetará de forma sistemática os 

aspectos inerentes à personalidade humana de forma global, ou seja: suas 

emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, raciocínio, razão, intuição.  

 Neste caso, a asserção encontra apoio na visão holográfica do ser humano e 

da organização, em que o todo está em cada parte e cada parte está contida no 

todo, de forma que a organização possa ser incorporada pelo indivíduo e, ao mesmo 

tempo, este se sinta como membro integrante dela. Ao assumir esta concepção, há 

uma aproximação da visão globalizada do ser humano, dos grupos, das 

organizações (KANAANE, 1999).  

 Para Boff (1998, p. 38), a civilização com esta compreensão de ser humano 

está emergindo: vem, antes de qualquer coisa, sob o nome de mundialização e de 

globalização. Trata-se de um processo irreversível. Representa, indiscutivelmente, 

uma etapa nova na história da terra e do ser humano. Os limites dos estados-nações 

estão sendo superados e  caminha-se  para  a  constituição de uma única sociedade  

mundial  que  mais  e  mais  demanda uma direção para as questões concernentes a 

todos os humanos, como a alimentação, a água, a atmosfera, a saúde, a moradia, a 

educação, a comunicação e a salvaguarda da terra. Ainda, segundo Boff (1998), é 

verdade que se vive ainda na fase da globalização competitiva, oposta à 

globalização cooperativa, que supõe uma outra economia estruturada ao redor da 

produção do suficiente para todos, seres humanos e demais seres vivos. Mas ela 

preenche uma condição fundamental: criar as bases materiais para outras formas de 

mundialização, mais importantes e necessárias. Santos e Fiates (1997) também 

vislumbram algumas práticas novas e tendências, entre as quais se pode citar: 
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Diante de valores emergentes, termos como meio ambiente, 
ética, responsabilidade civil, dignidade humana, “qualidade 
total”, tomam um novo significado. A empresas passam também 
por uma cobrança muito maior quanto a sua responsabilidade 
social. Inclusão integral do ser humano na organização. O ser 
humano não só depende das organizações para a sua 
subsistência, como é através delas que ele se coloca na 
sociedade e procura sua satisfação e realização. É necessário 
que o ser humano seja considerado em todas as suas dimensões 
(biológica, psicológica e social) e, desta forma, encontre 
legitimidade naquilo que faz (SANTOS; FIATES, 1997, p. 824). 
 

 Isto exige repensar a organização. O que para Kanaane (1999), sugere a 

revisão do paradigma cartesiano, no sentido de ampliar o escopo organizacional, 

tornando-o mais propício e adaptável às constantes mudanças, sobretudo em um 

contexto globalizado, no qual se insere a qualidade total. Ao fazer uma análise da 

qualidade, desde seu contexto mundial até a realidade do Brasil, pode-se verificar o 

seguinte histórico. 

 Em 1950, o Japão, por meio da Japan Union of Science and Engeneering 

(JUSE) e com a ajuda do Gen. Mac Artur,   já havia  acordado  e  buscado,  nos 

Estados Unidos, a solução para criar produtos que iriam igualar e mesmo superar a  

qualidade   dos   melhores   produtos  norte-americanos  e  europeus. O que 

aconteceria a partir da década de 70, contando com o Dr. Deming e suas idéias 

sobre Gestão pela Qualidade.   

 Inicialmente, o empresário do ocidente não deu importância a esse americano 

chamado Deming.  Entretanto, ele mostrou aos japoneses ser possível fazer uma 

revolução através de idéias como tomar decisões baseadas em fatos e dados, 

controlar os processos de trabalho, orientar o trabalho para o atendimento das 

necessidades e expectativas do usuário, através de conceitos, persistência e não 

necessariamente associada ao investimento maciço de capitais. 

 O modelo de Qualidade desenvolvido por Deming, que também ficou 

mundialmente conhecido pelo Modelo Deming de Qualidade, foi o mais difundido 

desde o final da Segunda Guerra Mundial (ou seja, desde antes de 1950).  Este 

modelo apregoa que, mesmo quando já existe qualidade, sempre há espaço para 

aperfeiçoamento (SCHIESARI; MALIK, 2006). 
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 Para Have et al (2003), a grande idéia de Deming foi a criação do chamado 

ciclo Deming ou  ciclo  PDSA,  constituído  por  a  uma seqüência lógica de quatro 

passos repetitivos para a melhoria e aprendizado contínuos: Plan (Planeje); DO  

(Faça);  Study  (Verifique ou Estude)  e  Act (Aja ou Ação).  O  planejamento  da 

melhoria de uma atividade (Planeje) deve ser seguido da execução (Faça) da 

atividade, de acordo com o plano. Então, deve-se medir e estudar (Verifique) os 

resultados e a melhoria. A ação (Aja) deve ser tomada para adaptar os objetivos 

e/ou melhoria. O conseqüente aprendizado deve ser implementado no planejamento 

de novas atividades. 

 Segundo Have et al (2003), o ciclo Deming permite que uma organização 

administre iniciativas de melhoria de maneira disciplinada. Quando confrontados 

com este modelo pela primeira vez, muitos percebem que estão dirigindo, mas não 

administrando realmente sua organização. 

 Na década de 80, o mundo já se admirava com a supereficiente 

administração japonesa, enquanto as companhias americanas passavam por 

dificuldades. Diante da necessidade de melhorar a qualidade dos produtos, de 

aumentar a produtividade das empresas americanas e reagir ao desenvolvimento 

japonês, um grupo de especialistas analisou uma “série de organizações bem 

sucedidas”, então consideradas “ilhas de excelência”, em busca de “características 

comuns” que as diferenciassem das demais. 

  As características identificadas eram compostas por valores organizacionais 

facilmente percebidos como parte da cultura das organizações, sendo praticados por 

seus líderes e profissionais em todos os níveis. Até hoje, esses valores são 

considerados fundamentos para formar uma cultura de gestão voltada para 

“resultados”.  

   Por conseguinte, deram origem aos critérios de avaliação e à estrutura 

sistêmica do Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), nos Estados 

Unidos, em 1987, incorporados atualmente à realidade das organizações no Brasil 

por meio de suas adesões ao Modelo de Excelência em Gestão da Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ), no caso de entidades de natureza privada, e do 

GESPÚBLICA, no caso de entidades de natureza pública. 
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 No caso do Brasil, Oliveira (2003), discorrendo acerca da qualidade no serviço 

público do país, relata que: a partir da segunda metade da década de 70 foi firmado 

um acordo entre o Brasil e a Alemanha para a construção de usinas nucleares no 

País. Os  técnicos   do  Núcleo  de  Energia  Brasileira  (NUCLEBRÁS), empresa 

criada pelo governo para gerenciar a política nuclear  foram treinados na Alemanha 

e lá tomaram conhecimento da tecnologia de controle de qualidade.  

 Ao voltar, esse corpo técnico disseminou a tecnologia por várias empresas 

estatais, sendo a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) aquela que mais absorveu 

os conceitos e passou a desenvolver uma política de melhoria da qualidade nos 

seus processos.  

 Foi através da influência dos resultados alcançados pela PETROBRAS na 

melhoria da sua produção de petróleo e derivados que o governo brasileiro decidiu 

criar um programa visando capacitar três instituições nacionais a absorverem esses 

conceitos de qualidade nos centros mais avançados da Europa, Estados Unidos e 

Japão.  

 O Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear (IBQN) foi selecionado e designado 

para absorver a tecnologia européia, principalmente na Alemanha, em função do 

programa nuclear brasileiro desenvolvido em parceria com aquele país.  

 A Universidade de São Paulo (USP), através da Fundação Vanzolini, foi 

selecionada e designada para absorver a tecnologia americana. Já a UFMG, através 

da Fundação Cristiano  Otoni,  foi  selecionada   e   designada   para   absorver  a 

tecnologia japonesa.Todas elas obtiveram êxito, sendo que o modelo japonês foi o 

que obteve maior disseminação em solo brasileiro.  

 Com base nele foi elaborado o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (PBQP), cujo lançamento coincidiu com a assunção de Fernando 

Collor de Mello à Presidência da República. No que tange ao setor público, Oliveira 

(2003) mostra que o PBQP se caracterizou por três fases: 
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 a) a primeira, em 1990, ao criar o Sub-Programa da Administração Pública, 

com focos internos, voltados para a sensibilização e capacitação, e para as técnicas 

e ferramentas da qualidade; 

 b) a partir de 1996, o eixo desloca-se para a avaliação e premiação, com foco 

interno e externo e voltado para a gestão de resultados. É nessa época que nasce o 

Prêmio Qualidade no Governo Federal, voltado para os órgãos públicos que 

atingissem os padrões de excelência preconizados pelo Programa da Qualidade e 

Participação na Administração Pública (PQPAP); 

            c) em 1999, o PQPAP muda sua denominação para Programa da Qualidade 

no Serviço Público (PQSP), voltado para a qualidade dos serviços, com foco externo 

e para a satisfação do cliente. O PQSP teve como missão Implantar a gestão por 

resultados na Administração Pública Brasileira, com a finalidade de transformar o 

setor público em benefício do cidadão. Essa missão foi regulamentada através do 

Decreto nº 3.507, de 13 de junho de 2000 (BRASIL, 2000, p. 1); 

 d) em 2005, o PQSP muda sua denominação para Programa Nacional de 

Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) (BRASIL, 2006). O Programa 

tem por foco a Gestão por resultados orientada para o cidadão, como já referido 

anteriormente.  

 Desta maneira, a figura 7(2) apresenta uma retrospectiva dos programas de 

qualidade implementados pelo governo federal brasileiro no período compreendido 

entre 1991 a 1999 em que constam os subprogramas e programas implementados 

no período bem como os respectivos focos e objetivos a serem atingidos por cada 

um deles.  

 Diante do acima exposto, pode-se observar que o Gespública vem evoluindo 

no contexto histórico acompanhando, dessa forma, as dinâmicas evidenciadas em 

cada momento da conjuntura nacional e internacional bem como, nos aspectos 

ligados as práticas modernas de administração, evidenciando assim ser um 

programa dinâmico e de fácil aperfeiçoamento e adaptação as diversas conjunturas 

sociais e históricas vivenciada pela sociedade e que influenciam direta e 

indiretamente as organizações  inseridas nesse contexto. 
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Figura 7(2) – Retrospectiva da Evolução do GESPÚBLICA 
Fonte: (OLIVEIRA, 2003).  
 
2.3 A QUALIDADE NO CONTEXTO DA ÁREA HOSPITALAR 

  

 Para Gonçalves et al (2006), a discussão a respeito da qualidade hospitalar 

não é nova no Brasil. Ela vem envolvendo desde modelos voltados para a 

certificação, como aquele utilizado pelo Programa de Controle de Qualidade do 

Atendimento Médico-Hospitalar (CHQ) até esforços para seguir o desenho mais 

conhecido internacionalmente, a acreditação. Segundo o autor, quando se fala em 

qualidade na área hospitalar deve-se considerar a variação dos entendimentos 

possíveis quanto ao termo. Há quem se refira ao modelo tradicional de Total Quality 

Management (TQM), ou gestão da qualidade total (GQT), popularizado na área de 

empresas por W.E. Deming.   

 Esse modelo costuma ser associado a atividades de gestão e gerência. Seu 

principal enfoque é a chamada eficiência, compreendida como a relação entre o que 

foi produzido e quanto se gastou para produzi-lo. Ainda, segundo o autor, os 

conceitos relativos à gestão da qualidade na saúde não foram inicialmente bem 

recebidos, nem no Brasil, nem em outros países com sistemas de saúde cuja 

premissa vem a ser a universalização. Porém, foram vistos de maneira mais 

favorável nos Estados Unidos, onde o sistema e o mercado estimulam a 

concorrência e a redução de custos.    
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 A fim de aprimorar o desempenho dos serviços de saúde e torná-los mais 

competitivos, novos instrumentos gerenciais foram aos poucos sendo utilizados. À 

medida que os processos passam a ser modificados em decorrência de problemas 

detectados, é preciso elevar o patamar da qualidade. Satisfazer o cliente é 

importante, mas ultrapassar suas expectativas é ainda mais desejável 

(GONÇALVES ET AL, 2006).  

 Um dos primeiros marcos de referência à qualidade dos serviços de saúde, 

sobretudo da assistência hospitalar, é o relatório de Abrahan Flexner (1910 – EUA). 

O modelo flexneriano restringia a saúde ao diagnóstico das doenças, feito por 

especialistas designados por um saber academicamente reconhecido em lei. As 

principais propostas do relatório Flexner podem ser entendidas conforme relatado a 

seguir: 
Relatório Flexner, proposto pelo educador Abraham Flexner (1866 – 1959), 
propunha mudanças radicais nas escolas médicas do Canadá e dos Estados 
Unidos da América. Foi publicado em 1910 pela Fundação Carnegie. Suas 
principais recomendações foram: introdução de critérios mínimos para 
admissão na escola médica; melhor definição do conteúdo do ensino; cursos 
com duração de quatro anos, sendo que os primeiros dois anos seriam das 
ciências básicas e os últimos dois anos de clínica; e mudanças no sistema de 
financiamento da educação médica Flexner (1910) (BRASIL, 2006 p. 32). 

 

 No Brasil, a discussão sobre qualidade ocorreu na década de 70, conforme já 

referido. Com a criação do Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) ela esteve 

associada ao processo de industrialização (BRASIL, 2006). Assim, nos dez anos 

seguintes, expandiu-se a rede de laboratórios nacionais de saúde pública e foram 

criados institutos de pesquisa voltados para o estudo das grandes endemias.  

 Foi, então, criado o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 

(INCQS), pela Fundação de Saúde Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), com vistas a suprir a 

necessidade de estudos multidisciplinares na área de Qualidade de Serviços de 

Saúde, produtos e equipamentos biomédicos (BRASIL, 2006).  No período  de 1993 

a 1995, o Ministério da Saúde instituiu a Comissão Nacional de Gestão da 

Qualidade e Produtividade em Saúde, para atuar na sensibilização e capacitação, no 

âmbito setor público de saúde, e assessorar o Ministério da Saúde na formulação de 

diretrizes gerais, normas,  padrões  e  indicadores  de  qualidade  e  produtividade.  
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 O lançamento da Meta Mobilizadora Nacional do Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade (PBQP), em maio/1998, representou um impulso 

renovador e valioso. Desde sua implantação, o PBQP identificou deficiências no 

controle e gerenciamento de processos institucionais, representadas por altas taxas 

de desperdícios. 

 No setor de saúde não foi diferente, com conseqüentes perdas econômicas e 

sociais, refletindo-se, no caso específico dos hospitais públicos, em perdas de 

insumos/produtos e comprometimento da qualidade da prestação dos serviços 

hospitalares disponibilizados à população, acarretando riscos aos seus usuários 

(BRASIL, 2006). Neste sentido, apesar da adoção de qualidade ser prática antiga 

em alguns setores e organizações, há grande diversidade de abordagem e formas 

de desenvolvimento dessa idéia.  

 Juran (1984) retrata a qualidade por meio de características de produtos e 

serviços que garantem a satisfação do cliente e aborda as técnicas de resolução de 

problemas com a formação de equipes multifuncionais, comprometendo e 

envolvendo todos os níveis da organização com a qualidade, dando a visão de que 

cada etapa do processo é dependente da fase anterior e assim sucessivamente. 

Para Bonato (2003), essas considerações são baseadas no que o autor denomina 

como trilogia analítica: planejamento da qualidade, controle da qualidade e melhoria 

da qualidade.          
 

  2.4 A QUALIDADE NO CONTEXTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO: DO 5S AO PEG 

 Para Oliveira (2003), a adoção de sistemas de qualidade dentro das 

organizações públicas constitui uma realidade recente. Entretanto, no setor militar, 

os sistemas de controle de qualidade há tempo são usados como forma de controlar 

os processos da atividade bélica: sejam eles em tempos de guerra ou de paz. 

 Ainda, segundo o autor, a inobservância de determinados padrões pode 

resultar em perdas irreparáveis de vidas e em danos substanciais a instalações e 

equipamentos.  Os   manuais   militares   sempre   estabeleceram  padrões  a  serem 

seguidos, quer nas questões comportamentais, quer na instrução, quer nas 

operações militares propriamente ditas. 
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 Todavia, tanto no micro-sistema Exército Brasileiro quanto no macrosistema do 

Serviço Público Federal, a conceituação de qualidade só começa a ganhar corpo a 

partir da década de 80, quando foi montado pelo governo federal um programa para 

capacitação de instituições para absorver os conceitos de qualidade nos centros de 

pesquisa mais avançados do mundo, conforme o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA, 1998).  

 Em 1995, o Exército Brasileiro por meio de uma versão experimental preparou 

o manual do Programa 5S, dentro da filosofia da adoção qualidade total na Força, 

cujo pensamento de modernização ficou bem evidenciado no preâmbulo do referido 

manual, conforme orientação  do  então  Chefe do Estado Maior do Exército, à 

época, Gen Ex Délio de Assis Monteiro, versando sobre o tema Novos Paradigmas 

para o Exército Brasileiro: 

   
Nos tempos atuais, vemos as mudanças ocorrerem perante os nossos 
olhos com velocidade cada vez maior.  Essa rapidez põe à prova as 
estruturas das organizações,  desfaz   teorias   e   idéias  e   torna   
rapidamente  obsoletos instrumentos  e   métodos   considerados   
consagrados.   Acredito que, dentro do Exército   Brasileiro,  temos  um   
componente   que   é   capaz   de,   perante   as transformações  que   
ocorrem,   preservar  os  bons  paradigmas  da   instituição e  gerar   
capacidade   de  adaptação  rápida às novas situações: o militar. Com a    
adoção  da filosofia da Qualidade  Total   em  nossa  força   estamos   
criando   os meios   para  apoiar   os   homens   e  mulheres que a 
integram, na sua luta  diária em  busca  de  melhores   padrões de 
desempenho (BRASIL, 1995, p.3). 
 
 

 O Exército Brasileiro é uma Instituição permanente que possui como seus 

principais valores a hierarquia e a disciplina, mas também acredita na dedicação e 

no patriotismo de seus soldados e possui plena consciência da importância de estar 

atualizada. Por esse motivo, decidiu-se implantar uma estratégia de melhoria da 

gestão, consubstanciada no PEG-EB. Desta feita, em busca da modernização do 

processo de gestão, o Exército Brasileiro implantou, em 2003, o PEG-EB, 

introduzindo novas metodologias e ferramentas gerenciais, entre as quais se 

sobressai o Planejamento Estratégico (EB-PEG-EB, 2006). No Sistema de 

Planejamento do Exército (SIPLEX), a excelência gerencial foi destacada como um  

dos  fatores  críticos  para  o  êxito  da  missão  do Exército (PADECEME, 2004). Daí 

a importância da implantação do PEG-EB no âmbito da Força Terrestre (FT). 
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 A Excelência Gerencial no EB possui quatro objetivos básicos, conforme 

podem ser visualizados no Mapa Estratégico do Exército Brasileiro, (ANEXO 1),  

quais sejam: otimizar a Gestão do Conhecimento,  Aperfeiçoar a Gestão do Pessoal, 

Aperfeiçoar a Gestão do EB, Modernizar e Racionalizar a Estrutura da Força 

Terrestre.  

 A filosofia que motivou a introdução do PEG/EB no âmbito da FT pode ser 

facilmente compreendida por meio do prefácio do então Chefe da Assessoria do 

Comandante do Exército, General de Brigada Carlos Bolívar Goellner, à época do 

lançamento das Instruções Provisórias (IP) e dos Cadernos de Instrução (CI), 

ferramentas de gestão que serviam para auxiliar na busca da excelência de 

desempenho da FT.  
                                 O mundo contemporâneo tem se caracterizado pela rapidez e intensidade com 

que se processam as mudanças, impulsionadas particularmente pelas freqüentes 
inovações tecnológicas e transformações sociais. Diante desse quadro 
desafiador, com reflexos diretos sobre as pessoas e as organizações, descortina-
se perante os líderes, em todos os níveis, a premente necessidade de buscar 
novas técnicas, métodos e procedimentos que tornem suas organizações e seus 
liderados maleáveis diante do novo, susceptíveis à implementação consciente e 
voluntária de novas metodologias e voltados ao desempenho das funções focado 
em um permanente compromisso com os resultados. Essa revolução tecnológica 
e administrativa exige das organizações a adoção de nova postura frente aos 
fatos. Para não ser ultrapassado pelos acontecimentos, em constantes 
mudanças, o Exército tem que trabalhar, permanentemente, de maneira pró-ativa 
para manter uma já consagrada e reconhecida competência em tudo que faz. 
Para tal mister e para atender a presente demanda, o EB adotou o PEG-EB, cujo 
teor previne-o contra os dissabores do atraso e se propõe a conduzi-lo a 
patamares cada vez mais altos de excelência e a uma gestão ainda mais 
comprometida com a eficácia, a eficiência e a efetividade, norteada pelo 
imperioso objetivo de aprimorar a sua operacionalidade, fazendo-o aderir, 
definitivamente, ao futuro (BRASIL, 2006, p. 3) 

 

 Dessa forma, o impacto dessas mutações no ambiente organizacional 

certamente demandou o desenvolvimento de novas habilidades e competências, 

com o fortalecimento das já existentes e, sobretudo, a busca de eliminar ou, pelo 

menos, minimizar eventuais vulnerabilidades para o confronto com a realidade dos 

dias atuais, plena de  oportunidades  a  serem  aproveitadas,  bem  como,  de  forma 

oposta, com os riscos das ameaças que se apresentam. Da mesma forma que 

ocorre com  as  demais    organizações    públicas,    o    Exército    Brasileiro  

também   está  sujeito  às influências ambientais no cumprimento de sua destinação 

constitucional (EB-PEG-EB, 2006). 
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 O PEG-EB é um instrumento de implementação da Estratégia de 

“reorganização das atividades internas sob a égide da Excelência”, estabelecida na 

Port Cmt Ex nº 348, de 01 de julho de 2003, (ANEXO 2), estando alinhado com os 

objetivos decorrentes daquela Estratégia, que foram definidos, também, na citada 

portaria.  

 Assim, o PEG-EB, visa à adoção pelas Organizações Militares (OM) e 

Organizações Militares de Saúde (OMSE) do EB de práticas gerenciais que 

conduzam a um melhor desempenho dos projetos e processos e à melhoria da 

qualidade dos produtos e serviços na Instituição, com foco na operacionalidade da 

força.  
 A meta do PEG-EB era implantar um programa de gerenciamento moderno no 

Exército Brasileiro até 2006, que foi alcançada, e consolidar, em anos posteriores, 

as práticas gerenciais adotadas.  

 O modelo inicia-se com uma auto-avaliação do Exército, por meio de suas 

organizações, destinada a verificar a atual e a real situação gerencial da força, 

identificando os pontos fortes e as oportunidades de inovações e melhorias.   

 Segue-se, então, um ciclo de gestão por projetos, buscando melhorias 

contínuas e o aperfeiçoamento (otimização) dos processos existentes.  

 A auto–avaliação baseia-se nos sete critérios de excelência, conforme 

apresentados no modelo de excelência em gestão preconizado pelo GESPÚBLICA e 

já foi delineado na Fig. 4(2). 

 A gestão por projetos, o planejamento utilizando novas ferramentas e a 

ampliação das oportunidades para a capacitação dos recursos humanos integra o 

modelo proposto, cujos critérios de excelência servem para nortear toda gestão no 

âmbito do Exército e, não somente, para realizar a auto-avaliação, a qual deve ser 

repetida de forma contínua, anualmente.  

 O Programa, que tem dez passos para a implantação, conforme pode ser 

visualizado na Fig. 8(2) vai desde a tomada da decisão, até  o  seu  monitoramento  

e  a  sua  avaliação.  O  PEG/EB  baseia-se  na  excelência de gestão e está 

configurado em um modelo de gerenciamento organizacional e definido a partir dos 

fundamentos da Excelência. 
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Figura 8(2) - Modelo Esquemático dos passos para a implantação do PEG/EB 
Fonte: (BRASIL, 2006, p.1). 

 O modelo de Melhoria Contínua, preconizado pelo PEG/EB está alinhado ao 

modelo de gestão do GESPÚBLICA, e tem como base os fundamentos e os critérios 

de excelência. O modelo adotado é consubstanciado na avaliação continuada da 

gestão (BRASIL, 2004) e, conseqüentemente, no processo de melhoria contínua, 

conforme pode ser visualizado na Fig. 9(2), que apresenta duas principais fases: a 

Auto-avaliação e sua validação (1ª fase) e a implementação dos projetos de 

Inovação e Melhoria (2ª fase).                  

 Ambas constituem uma eficaz ferramenta para se avaliar a gestão e 

implementar as ações de inovação e melhoria, o que possibilita à OM e à OMSE 

atingir em níveis de gestão mais elevados, após ciclos continuados de avaliação. 

Além disso, a gestão por  projetos,  a  utilização  de  novas ferramentas gerenciais e 

a ampliação das oportunidades para a capacitação dos recursos humanos devem 

integrar o modelo.   
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Figura 9(2) - Processo de Melhoria Contínua                    
Fonte: (BRASIL, 2006, p.5). 

 Uma das características da gestão de excelência é a prática de controle e da 

melhoria das próprias práticas de gestão da organização. Pelo ciclo de controle, a 

organização elimina erros e, pelo ciclo de melhoria (aprendizado), a organização 

aprende. O giro sistêmico dos dois ciclos está demonstrado na Fig. 10(2), em que o 

ciclo menor orienta a organização na concepção de suas práticas de gestão e no 

estabelecimento dos padrões esperados dessas práticas.  

 A partir desse referencial preestabelecido, a organização pode realizar o 

controle periódico dessas práticas, interferindo, corretivamente, sempre que for 

necessário. Um ciclo mais amplo, no entanto, é necessário: refere-se à avaliação 

periódica da própria prática e dos padrões, com vistas ao aperfeiçoamento, à 

inovação e não apenas à correção. É o ciclo de melhoria (aprendizado), que ocorre, 

normalmente, em períodos anuais. Enquanto no controle é feita uma correção para 

que o padrão seja atendido, na melhoria é feita uma mudança mais profunda na 

própria prática. Normalmente, implica mudança de estratégia, de tecnologia e de 

método   empregado.   Dessa   mudança,   surgem     novos   padrões   de  trabalho.    

 O exercício contínuo do controle e da melhoria das práticas de gestão produz 

o aprendizado organizacional, assunto abordado a seguir. 
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Figura 10(2) - Ciclo de Controle e Aprendizado 
Fonte: OLIVEIRA (2003, p.122). 
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                                                                         “O conhecimento preexiste  no  espírito  do   
            homem    e   a   aprendizagem   consiste  no    
            despertar    esses    conhecimentos   inatos       
            e adormecidos.” Sócrates 

 

 

2.5 APRENDIZADO ORGANIZACIONAL 

 

 Refletindo sobre o tema, psicologia da aprendizagem, Campos (1985) afirma 

que a aprendizagem é um processo fundamental da vida. Segundo a autora, todo 

indivíduo aprende e, através da aprendizagem, desenvolve os comportamentos que 

o possibilitam viver. Todas as atividades e realizações humanas exibem os 

resultados da aprendizagem. Quando se considera a vida em termos de povo, de 

comunidade, ou de indivíduo, por todos os lados são encontrados os efeitos da 

aprendizagem. 

 Para Campos (1985), uma análise exaustiva das definições de aprendizagem 

dos diversos autores conduzirá à conclusão de que a mais geral das definições, 

abrangendo o pensamento da maioria deles, poderá resumir-se no seguinte: 

 
                                          Aprendizagem       é        uma        modificação        sistemática        do     
                                                   comportamento  ou  da    conduta,    pelo    exercício   ou     repetição,    
                                                  em função  de   condições   ambientais  e  orgânicas.  Nesta  definição  
                                                  verifica-se   que   a      modificação   do    comportamento      é      uma       
                                                  variável         dependente       das        condições           ambientais     e    
                                                  orgânicas,  enquanto     que       estas       últimas       constituem      as   
                                                  variáveis     independentes,    isto    é,   que   ocorrem   com   o   nosso    
                                                  controle     ou      não.    Podemos,   então,  dizer:   é   a  relação  entre   
                                                  variáveis     dependentes      (modificação     do    comportamento)     e   
                                                  variáveis     independentes      (ambientais-orgânicas)    supondo-se  a  
                                                  atuação     de    variáveis  intervenientes  ou  constructos  entre  essas  
                                                  duas  categorias de variáveis (CAMPOS,  1985, p. 31).  
 

 
 Já para Fleury e Fleury (2006), aprendizagem é um processo de mudança, 

resultante de prática ou experiência anterior, que pode vir, ou não, a manifestar-se 

em uma mudança perceptível de comportamento. Os autores afirmam que 

aprendizagem e inovação são dois conceitos-chave para as organizações neste 

cenário turbulento e mutável do final do século XX e que ganham novos contornos e 

dimensões ao serem trabalhados    em    diferentes    contextos    organizacionais,    

setoriais    e    nacionais. 
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 Adentrando mais um pouco no assunto, Fleury e Fleury (2006) apresentam as 

duas vertentes teóricas que sustentam os principais modelos de aprendizagem: o 

modelo behaviorista, cujo foco principal é o comportamento, e o modelo cognitivo, 

que pretende ser um modelo mais abrangente, explicando fenômenos mais 

complexos, como a aprendizagem de conceitos e solução de problemas. O modelo 

cognitivo leva em consideração as crenças e percepções dos indivíduos que 

influenciam seu processo de apreensão da realidade. Através dos séculos, por meio 

da aprendizagem, cada geração foi capaz de se aproveitar das experiências e 

descobertas das gerações anteriores, como também, por sua vez, ofereceu sua 

contribuição para o crescente patrimônio do conhecimento e das técnicas humanas. 

Os costumes, as leis, a religião, a linguagem e as instituições sociais têm-se 

desenvolvido e perpetrado, como um resultado da capacidade do homem em 

aprender. 

 Conforme acentua Campos (1985), pode-se observar os produtos da 

aprendizagem nas hábeis realizações dos engenheiros, dos cirurgiões, dos artistas 

etc. São evidenciados nas espetaculares descobertas e invenções da ciência 

moderna, no pensamento do filósofo e nas decisões dos estadistas. O 

comportamento rotineiro do homem do povo, suas crenças, seus receios e sua 

submissão às tradições são, grandemente, determinadas pelas tendências e 

predisposições adquiridas através da aprendizagem. Portanto, para se entender o 

comportamento e as atividades, os interesses e as atitudes, os ideais e crenças, as 

habilidades e conhecimentos que caracterizam qualquer ser humano, é essencial 

compreender o processo de aprendizagem, porque ele e a maturação constituem as 

duas maiores influências que afetam o comportamento humano (CAMPOS, 1985).  

 Para Lomônaco (1984), a aprendizagem constitui um evento interno, não 

observável, inferido através do desempenho das pessoas. Ainda, segundo o autor, o 

modelo cognitivo trabalha com representações e com o processamento de 

informações pelo indivíduo. O processo de aprendizagem em uma organização não 

só envolve a elaboração de novos mapas cognitivos, que possibilitem compreender 

melhor o que está ocorrendo em seu ambiente externo e interno, como também a 

definição de  novos comportamentos, que comprovam a efetividade do aprendizado.  
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 O assunto do aprendizado no HGeR é examinado a seguir no contexto do 
GESPÚBLICA. 
  
2.5.1 Aprendizado organizacional no contexto do GESPÚBLICA 
 Para o GESPÚBLICA,  

“O aprendizado organizacional deve ser internalizado na cultura 

organizacional tornando-se parte do trabalho diário em quaisquer 

de suas atividades, seja na constante busca da eliminação da 

causa de problemas seja na busca de inovações e na motivação 

das pessoas pela própria satisfação de executarem suas 

atividades sempre da melhor maneira possível” (BRASIL, 2006, p. 

10).  

 

 O refinamento entendido como estágio avançado de evolução da prática de 

gestão de uma organização, é alcançado pela aplicação do aprendizado, (BRASIL, 

2006). Daí, a importância do processo de aprendizado organizacional para o 

sucesso e sobrevivência de qualquer organização. O aprendizado organizacional 

caracteriza-se ainda, como um processo que pode ser chamado de “Ciclo de 

Aprendizado Organizacional”, definido como um conjunto de atividades que visam 

avaliar, melhorar e/ou inovar as práticas de gestão e os respectivos padrões de 

trabalho.  

      As organizações devem possuir eventos específicos e proativos para a reflexão 

e questionamento das práticas de gestão e padrões de trabalho existentes e buscar 

o seu aperfeiçoamento contínuo (BRASIL, 2006). O Diagrama da Gestão das 

Práticas, anteriormente apresentado, mostra como se desenvolve o ciclo de 

aprendizado que engloba o planejamento (definições das práticas e padrões de 

trabalho); execução (implementação e controle das práticas e melhoria contínua de 

uma organização). 

 O primeiro estágio do ciclo (definição das práticas de gestão e padrões de 

trabalho) tem inicio com a definição pela organização de suas práticas de gestão e 

dos seus padrões de trabalho. A prática de gestão pode ser definidas por atividades 

executadas sistematicamente com a finalidade de gerenciar uma organização, 

consubstanciadas nos padrões de trabalho também chamadas de processos, 

métodos ou metodologias de gestão (BRASIL, 2006, p. 58).Os padrões de trabalho 

podem ser definidas  como  regras  que orientam o  funcionamento  das  práticas de  
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gestão e podem estar na forma   de   diretrizes   organizacionais,   procedimentos,  

rotinas   de  trabalho, normas administrativas, fluxogramas, quantificação dos níveis 

que se pretende atingir ou qualquer meio que permita orientar a execução das 

práticas. 

 O padrão de trabalho pode ser estabelecido utilizando como critérios as 

necessidades das partes interessadas, as estratégias, os requisitos legais, o nível 

de desempenho de concorrentes, as informações comparativas pertinentes, as 

normas nacionais e internacionais etc. (BRASIL, 2006).  

O segundo estágio do ciclo (implementação) refere-se à implementação das 

práticas de gestão e dos padrões de trabalho definidos pela organização. Nesse 

espaço, concretiza-se a ação que transforma objetivos e metas em resultados. São 

as pessoas, capacitadas e motivadas, que operam esses processos e fazem com 

que cada um deles produza os resultados esperados (BRASIL, 2006).  

Já na implementação das práticas e padrões de trabalho acontece o ciclo de 

controle organizacional, no qual se verifica se as práticas de gestão definidas estão 

se desenvolvendo de acordo com os padrões de trabalho estabelecidos.  

 O ciclo de controle e aprendizado vai desde planejamento da execução, 

passando pela execução propriamente dita, da verificação e comparação com os 

padrões de trabalho até a ação de melhoria girando o ciclo de forma contínua.  

 O terceiro estágio do ciclo de aprendizado (Avaliação das práticas e dos 

Padrões) é chamado ciclo de Controle.  O ciclo de controle pode ser definido como 

um conjunto de atividades que visam verificar se os padrões de trabalho das 

práticas de gestão estão sendo cumpridos.  

Com esse objetivo, estabelecem-se prioridades, planejam-se e implementam-

se as ações corretivas e/ou preventivas, quando necessário (BRASIL, 2006). 

O quarto estágio do ciclo de aprendizado é chamado de ciclo de Inovação e 

Melhoria, o qual se caracteriza como um dos mais importantes, por refletir todo o 

esforço empreendido nos outros ciclos na busca da inovação e melhoria contínua da 

organização. A inovação pode ser entendida como a característica que define uma 

prática como inédita ou incomum no ramo de atividade ou na área da organização 

em que   é   aplicada    (BRASIL, 2006).    

 

 



 

 

72 

 Conforme   já    evidenciado    anteriormente,   as organizações devem 

possuir eventos específicos e proativos para a reflexão e questionamento das 

práticas de gestão e padrões de trabalho existentes e buscar o seu aperfeiçoamento 

contínuo.  

Esse ciclo é decorrente de várias ações como:  Análise crítica da organização 

definida como avaliação global de um projeto, serviço, produto, processo ou 

informação da organização, com relação a requisitos, que objetiva a identificação de 

problemas e a proposição de soluções (BRASIL, 2006). 

Para promover o aprendizado e o aperfeiçoamento contínuo de suas práticas 

de gestão, as organizações públicas realizam a avaliação continuada, ou seja, 

executam autonomamente ciclos contínuos de avaliação da qualidade de seus 

sistemas de gestão e do desempenho institucional.  

O ponto de partida é sempre a auto-avaliação, um diagnóstico estruturado, 

conduzido pela própria organização, que tem por objetivo avaliar o seu 

desempenho, de maneira a qualificar a situação das práticas de gestão e quantificar 

o desempenho institucional, num esforço sempre complementado pela elaboração e 

pela execução de planos de melhoria da gestão.  

A melhoria contínua, após ciclos sucessivos de avaliação e implementação  

de melhoria, conforme pode ser visualizada na Fig. 11(2) conduz a organização a 

níveis de gestão cada vez mais elevados. Os resultados advindo dos giros 

continuados (PDCA) em cada ciclo além de elevarem os níveis de gestão ano a 

ano, conforme já evidenciado acima, produzem também o aprendizado 

organizacional. 
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Figura 11(2) - Melhoria Contínua, após ciclos sucessivos de 
avaliação e implementação de melhoria. 
Fonte: (BRASIL, 2006, p. 5). 

 

Para utilização na avaliação continuada da gestão pública, o GESPÚBLICA 

desenvolve e dissemina três instrumentos de Avaliação da Gestão Pública (IAGP), 

que é um conjunto de orientações e parâmetros para avaliação da gestão, o qual 

tem por referência o Modelo de Excelência em Gestão Pública, os conceitos e 

fundamentos preconizados pelo Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GESPÚBLICA. Esses instrumentos, ponderando o grau de 

exigência de cada um, devem ser utilizados pelas organizações conforme o nível de 

desenvolvimento de suas práticas de  gestão:  a) IAGP  250  pontos  é  a versão 

mais simples e tem a finalidade de facilitar o inicio da implementação do processo de 

avaliação continuada da gestão das organizações públicas; b) IAGP 500 pontos:  

apresenta  um  grau  de  exigência um pouco maior, e tem também a finalidade de 

facilitar o processo de avaliação continuada da   gestão das organizações públicas. 
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 C) IAGP 1000  pontos:  apresenta  e  equivale  à plena aplicação dos princípios e 

dos conceitos da excelência em gestão pública. É recomendável para as 

organizações públicas que já tenham realizado alguns ciclos de avaliação e melhoria 

em suas práticas de gestão, e que tenham alcançado pontuação superior a 350 

pontos (BRASIL, 2005). Para a realização neste estudo, será utilizado o IAGP 500 

pontos como referência para o caso do HGeR, conforme critérios constantes do 

Quadro 3(2). 

Quadro 3(2) - Detalhamento dos critérios de excelência em gestão 
− IAGP 500 pontos 

 

 
Fonte: (OLIVEIRA, 2003, p.121). 
 

A pontuação global do sistema de gestão de uma organização é  incorporada 

ao  Modelo  de    Excelência   por   meio   de   requisitos  condensados   em  

“Critérios”.  Os Os Critérios são, de forma genérica, um roteiro para adequação aos 

fundamentos. 
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 Ao mesmo tempo são uma ferramenta (Régua) que permite “mensurar”, por 

meio da pontuação da Autoavaliação e/ou Validação, assinalando, no caso em 

questão,  o quanto o sistema de gestão de uma Organização Militar atende aos 

Fundamentos da Excelência. Assim sendo, a pontuação obtida pela OM reflete a 

“aderência” ao modelo, e, ao mesmo tempo, sinaliza para o “potencial de 

aperfeiçoamento” necessário ao sistema de gestão (EB, 2005). 

 Afirmar que uma Organização Militar encontra-se no nível de Gestão 2 – 

Faixa Baixa, por exemplo, representa o quanto seu “Sistema de Gestão” aderiu aos 

fundamentos e modelo de excelência e também, que sua gestão possui um 

potencial de aperfeiçoamento de três níveis de gestão e 10 (dez) faixas de 

pontuação. É importante utilizar a pontuação sobre a ótica do “Potencial de 

Aperfeiçoamento”, que permite focar as ações na melhoria contínua (EB, 2005). 

A partir desse referencial preestabelecido, a organização interessada pode se 

auto-avaliar ou concorrer à premiação feita pelo governo federal. Inclusive, pode 

realizar o controle periódico de suas práticas, interferindo, corretivamente, sempre 

que for necessário. Um ciclo mais amplo, no entanto, é necessário: refere-se à 

avaliação periódica da própria prática e dos padrões, com vistas ao 

aperfeiçoamento, à inovação e não apenas à correção.  

É o ciclo de melhoria (aprendizado), que ocorre, normalmente, em períodos anuais. 

Enquanto no controle é feita uma correção para que o padrão seja atendido, na 

melhoria é feita uma mudança mais profunda na própria prática. Normalmente, 

implica mudança de estratégia, de tecnologia e de método empregado. Dessa 

mudança, surgem novos padrões de trabalho. O exercício contínuo do controle e da 

melhoria das práticas de gestão produz o aprendizado organizacional. O Quadro 

4(2) apresenta as faixas de pontuação global estabelecidas pelo GESPÚBLICA com 

os níveis de gestão correspondentes à pontuação atribuída às organizações 

concorrentes que fazem a  sua própria auto-avaliacão e/ou recebem validação de 

suas práticas de gestão, bem como o estágio  de  aprendizado  em  que  pode    ser    

enquadradas,    em     decorrência    da pontuação recebida. A composição da 

pontuação dos 26 itens dos critérios gerarão a pontuação global da organização, por 

faixas conforme o quadro já  referido.  
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Quadro 4(2) - Faixas de Pontuação Global da Candidata com base no IAGP 
 

No Posição Pontuação                                                                  Estágio da Organização 

 Alta 951 - 1000 Práticas  inovadoras, altamente refinadas, com plena aplicação. Resultados 
totalmente relacionados às práticas, com tendências muito favoráveis e níveis, de 
desempenho excelentes. Liderança nacional e internacional, reconhecido como 
referencial de excelência. 
 

9 Média 901 - 950 

 Baixa 
 851-900 

 Alta 817 -850 Práticas muito refinadas, algo inovadoras e muito bem aplicadas, sem lacunas ou 
variações nas áreas e processos principais. Resultados importantes e 
relacionados com a maioria das práticas e com tendências favoráveis em 
praticamente todos. Referência de excelência em sua área de atuação.. 
 

8 Média 784-816  

 Baixa 751-783 

 Alta 717 - 750 
Práticas pró-ativas, sendo algumas inovadoras e refinadas, com boa evidência de 
continuidade e maturidade na maioria das áreas e processos principais. Existe 
boa base para ampliar a disseminação das práticas. Resultados importantes e 
relacionados com a maioria das práticas implementadas, com tendências 
favoráveis na maioria das áreas, Em algumas áreas pode ser líder no ramo ou 
referencial de excelência. 
 

7 Média 684 - 716 

 Baixa 651-683 

 Alta 617 - 650 
 Práticas adequadas e e eficazes para a maioria dos requisitos, na maioria 

proativas e de uso continuado, sem deficiências significativas, disseminada na 
maioria das áreas e processos principais. Tendências favoráveis nos resultados  
da maioria das áreas importantes para o sucesso da organização, com 
desempenho superior às comparações em alguns resultados. 
 

6 Média 584 - 616 
 

 Baixa 551 - 583 
 

 Alta 517 - 550 
 Práticas adequadas e eficazes para alguns requisitos de todos os Itens, sendo 

algumas pró-ativas, com uso continuado para muitas áreas e processos, mas 
a aplicação em alguns deles ainda está em estágios iniciais. Tendências 
favoráveis e desempenho superior às comparações em alguns resultados. 
 

5 Média 484 - 516 
 

 Baixa 451 - 483 
 

 Alta 417 – 450  Práticas adequadas para os requisitos da maioria dos Itens, algumas sendo 
pró-ativas e a. aplicação em algumas das principais áreas e processos é muito 
recente para demonstrar resultados. Tendências favoráveis, porém, em algumas 
áreas importantes para o sucesso da organização, as tendências de melhoria são 
recentes. Início de uso de informações comparativas, sendo o desempenho similar 
às comparações em alguns resultados. 
 

4 Média 384 – 416  

 Baixa 351 – 383  

 Alta 317 – 350  Práticas adequadas aos requisitos de alguns Itens, reativas, com início de uso 
continuado, entretanto, existem lacunas importantes nos métodos e na aplicação 
em alguns Itens dos Critérios. Primeiros estágios quanto à obtenção de resultados 
decorrentes das práticas de gestão, com algumas tendências sendo favoráveis. 
 

3 Média 284 – 316  

 Baixa 251 – 283  

 Alta 217-250  Práticas nos primeiros estágios de desenvolvimento e implementação, existindo 
lacunas significativas na aplicação da maioria delas. Começam a aparecer alguns  
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 Alta 217-250  
Práticas nos primeiros estágios de desenvolvimento e implementação, existindo 
lacunas significativas na aplicação da maioria delas. Começam a aparecer alguns 
resultados decorrentes da aplicação das práticas implementadas, com algumas 
tendências favoráveis. 

2 Média 184-216  

 Baixa 151 – 183  

 Alta 101 – 150  
 
 

Estágios muito preliminares de desenvolvimento de práticas de gestão. Não 
se pode considerar que os resultados decorram das práticas implementadas. 

 
1 Média 51 – 100  

 Baixa 
 O-50  

Fonte: (BRASIL, 2006).  
 

 O  assunto  acerca  do conhecimento e da gestão do conhecimento é 

examinado na próxima seção, uma vez que, segundo Barros Neto (2006), é 

decorrência natural da abordagem do aprendizado organizacional. Segundo o autor, 

a teoria do conhecimento, decorrência natural da abordagem do aprendizado 

organizacional, descreve os  esforços das organizações para  descobrir,  coletar  e  

organizar  o  capital intelectual, ou seja, todo  o  conhecimento  presente na empresa 

(BARROS NETO, 2006). 

 
2.6 CONHECIMENTO E GESTÃO DO CONHECIMENTO (GC) 

 

Segundo Heerdt (2006), para se ter a noção atual, acerca da importância do 

conhecimento faz-se necessário retornar no tempo, especificamente para 1450. Foi 

aproximadamente nesse período que Gutemberg iniciou a impressão tipográfica do 

primeiro livro. Estima-se que ele terminou a impressão da Bíblia, com 1.282 páginas, 

cinco anos depois.  

Conforme acentua o autor, hoje é um absurdo esperar cinco anos para se ter 

um livro impresso. Muitos livros perdem sua validade científica somente neste 

espaço de tempo. No entanto, esta invenção de Gutemberg foi a base para uma das 

maiores revoluções que o mundo já viveu: a revolução do conhecimento. A partir 

daí, a humanidade tinha diante de si uma ferramenta poderosíssima de registro e 

transmissão do conhecimento, grande responsável pela formação de uma cultura 

secular.  
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 Para Castells (1999), atualmente, o mundo passa por uma época tão 

importante como   a   de  Gutemberg.  As   novas   “engenhocas”   estão  

transformando  a  vida  da humanidade, principalmente no que se refere à geração, 

à transmissão e, conseqüentemente,    à    aquisição    de    conhecimento.    Sobre    

a    importância  do conhecimento no contexto histórico, o autor afirma que no fim do 

segundo milênio da Era Cristã, vários acontecimentos de importância têm 

transformado o cenário social da vida humana. Segundo seu pensamento, uma 

revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação está remodelando 

a base material da sociedade em ritmo acelerado. Para Heerdt (2006), o 

conhecimento está transformando também a economia, as relações de trabalho e a 

própria identidade de empresas, de todas elas. Neste caso, afirma que: 
                                                                    
                                                                  O    grande    desafio     para    as     empresas    no    século     
                                                                  XXI   não    é    simplesmente   produzir  bens    e    serviços,    
                                                                  mas   desenvolver    atividades     que     gerem    alto    valor   
                                                                  agregado;  estas atividades  estão   relacionadas   à   gestão    
                                                                  do conhecimento: geração, absorção, aplicação e difusão do         
                                                                  conhecimento (HEERDT, 2006, p. 58). 
     
 

Sem dúvida, no contexto da chamada “nova economia”, o conhecimento e a 

tecnologia são as principais fontes de poder. O conhecimento é considerado tão ou 

mais importante do que a terra ou a indústria. O desenvolvimento é feito com base 

na infra-estrutura de telecomunicações e informática, e surgem sofisticadas redes de 

informações interativas (HEERDT, 2006). O conhecimento está exercendo um papel 

central no processo econômico. O investimento intangível está crescendo muito 

mais rápido do que o investimento físico. Para o autor, empresas com mais 

conhecimento são mais bem-sucedidas em seu seus mercados. Nações com mais 

conhecimento são mais produtivas. Essas mudanças fazem parte de um processo 

que procura tornar as organizações competitivas através das pessoas, que só será 

possível se houver participação de todos os atores organizacionais. Sobre a 

importância das pessoas no contexto organizacional, Sveiby (1998) entende que: 

 
                                                              As pessoas  são   os   únicos  verdadeiros  agentes  na   
                                                                          empresa.  Todos  os  ativos e estruturas, quer tangíveis   
                                                                          ou intangíveis,  são  resultados  das   ações   humanas.    
                                                                          Todos  dependem  das  pessoas,  em  última  instância,   
                                                                          para continuar a existir (SVEIBY, 1998, p.9). 
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         Para Toffler (1993), o conhecimento assumiu na atualidade um valor 

incalculável, chegando a se tornar o principal ativo para muitas empresas baseadas 

na tecnologia. Um dos desafios do século XXI é criar condições nas empresas e 

instituições, para criação, armazenamento e difusão de conhecimentos. Nonaka e 

Takeuchi (1997) apresentam a importância desse ativo, desde os primórdios, 

afirmando que o conhecimento humano é tão antigo quanto a própria história do 

homem. Em verdade, autores como  Peter Drucker (1997) e Alvim Toffler (1993) 

chamaram a atenção para a importância do conhecimento como recurso e poder 

gerencial, juntando-se a outros estudiosos nas áreas de organização industrial, 

gerenciamento da tecnologia, estratégia gerencial e teoria organizacional.  

     Nonaka e Takeuchi (1997) teorizam que o conhecimento adquire caráter 

explícito, ou seja, que pode ser articulado em linguagem formal, inclusive em 

afirmações gramaticais, expressões matemáticas, especificações, manuais e assim 

por diante.  Esse   tipo   de  conhecimento   pode   ser   então   transmitido,  formal  e 

facilmente pelos indivíduos. Já o conhecimento tácito, mais importante que o 

explícito, por ser pessoal, incorporado ao indivíduo por suas experiências, envolve 

fatores intangíveis, como as crenças individuais, perspectivas e sistemas de valores. 

Entende-se que os insights e palpites altamente subjetivos são partes 

integrantes do conhecimento. Assim, a organização deverá perseguir um caminho 

que leve ao encontro de soluções que aproveitem o potencial de seus recursos 

humanos. As pessoas devem ser motivadas a expressar seus conhecimentos de 

forma coerente, transformando-os em ações práticas e eficazes, enquanto a 

Instituição deverá se transformar e adquirir potencial de captação, armazenamento e 

difusão dos conhecimentos para todos os seus integrantes. De acordo com os 

autores acima, os ocidentais não valorizam corretamente o conhecimento tácito, o 

que acaba por estabelecer o diferencial gerencial entre as empresas japonesas e as 

ocidentais.  

Teixeira Filho (2000) explica que, para transformar informação em 

conhecimento é preciso de tempo e que conhecimento não é nem dado nem 

informação, mas está relacionado a ambos. Pode-se pensar em informação como 

sendo dado que faz sentido, que faz a diferença.  
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 O conhecimento seria, então, um conjunto formado por experiências, valores, 

informação de contexto e criatividade aplicada à avaliação de novas experiências e 

informações. O conhecimento é algo inseparável das pessoas. Nas organizações, o 

conhecimento encontra-se não apenas nos documentos, bases de dados e sistemas 

de informação, mas também nos processos de negócio, nas práticas dos grupos e 

na experiência acumulada pelas pessoas. Probst, Raub e Romhardt (2002) definem 

conhecimento da seguinte forma: 

                                                                 
                                         Conhecimento      é     o     conjunto     total      incluindo     cognição   e  
                                                 habilidades     que        os      indivíduos      utilizam      para      resolver   
                                                 problemas.     Ele       inclui        tanto         a         teoria       quanto     a   
                                                 prática,      as      regras       do      dia      a      dia       e   as   instruções   
                                                 sobre        como         agir.         O     conhecimento      baseia-se      em    
                                                 dados       e      informações,        mas,         ao        contrário        deles,          
                                                 está      sempre     ligado       a        pessoas.       Ele       é     construído     
                                                 por       indivíduos      e      representa          suas        crenças       sobre        
                                                 relacionamentos causais (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 29). 

 
 

Para os autores, essa definição ajuda a especificar com mais precisão os 

ativos de conhecimento de uma organização, constituindo uma base tanto de origem 

individual como a que esta pode utilizar para realizar suas tarefas. Tal  base de 

conhecimento também inclui os dados e as informações sobre os quais se 

constroem o conhecimento individual e o organizacional. 

De acordo com Terra (2000), a GC tem caráter universal, podendo ser 

aplicada a empresas de todos os portes e nacionalidades e sua efetividade requer a 

criação de novos modelos organizacionais (estruturas, processos, sistemas 

gerenciais), novas posições quanto ao papel da capacidade intelectual de cada 

funcionário e uma efetiva liderança, disposta a enfrentar, ativamente, as barreiras 

existentes no processo de transformação.  

O autor define sete dimensões da GC: 1. Visão Estratégica –  Alta 

Administração; 2.  Cultura  Organizacional; 3. Estrutura  Organizacional;   4. Políticas  

de RH;   5. Sistemas de Informação;  6. Mensuração de Resultados; e 7. Empresa. 

As empresas bem-sucedidas estão transformando-se em organizações educadoras 

e em organizações do conhecimento, em que a aprendizagem organizacional é 

incrementada  e desenvolvida por meio de processos inteligentes de gestão do 

conhecimento. E idéias provêm do conhecimento. 
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 A correta aplicação dos fundamentos da Gestão do Conhecimento permitirá 

uma constante avaliação das conjunturas nacionais e internacionais em busca de 

indícios de onde e como poderá atuar o inimigo, corroborando para a preparação 

prévia de ações de segurança. As capacidades individuais de  cada  membro  da  

instituição  devem  ser tratadas com especial atenção. A organização deixa de ser 

vista como uma máquina, aproximando-se mais de um organismo vivo e complexo, 

afinal, é constituída de pessoas e, como tal, reflete as ações de seus elementos 

constituintes.  

 Segundo Gonçalves et al (2006), o mundo vive a era do conhecimento, 

conseqüência da inserção da tecnologia da informação nas organizações. Para os 

autores, nessa era não é possível gerenciar uma organização com os conceitos de 

Administração, pois os valores com os quais se trabalha mudam rapidamente. 

Nesse conjunto de informações, destaca-se o patrimônio intangível, que se distingue 

dos bens materiais e dos bens financeiros da organização. Nele se incluem as 

marcas, as patentes, os direitos autorais, o goodwill, o patrimônio humano. 

 Para Probst, Raub e Romhardt (2002), a revolução na tecnologia da 

informação e o triunfo da Internet fizeram com que muitos tomadores de decisões 

esquecessem a necessidade de se levar em conta o fator humano ao estruturar 

dados e sistemas de informações. Segundo os autores, se as regras básicas da 

psicologia não forem observadas, as tentativas de gestão do conhecimento 

fracassarão. Conhecimento, entretanto, para eles é todo conjunto de aprendizado e 

habilidades que indivíduos (não máquinas) usam para resolver problemas. Dizem, 

ainda, que conhecimento está sempre ligado a pessoas e, por isso, não é 

reproduzível em sistemas de informação. Conforme Terra (2005), as empresas 

criadoras de conhecimento são as que criam sistematicamente novos 

conhecimentos, disseminando-os pela organização inteira e os incorporando a 

novas tecnologias e produtos. Isto se dá a partir de  uma espiral de conhecimento, 

baseada no comprometimento pessoal e em vários processos de conversão entre o 

conhecimento implícito e o explícito, envolvendo  desde  o  indivíduo  até  o  grupo, a 

organização e o ambiente. Uma melhor explanação dos modos de conversão do 

conhecimento está explicitada na Fig. 12(2) que demonstra como estes modos 

funcionam em espiral. 
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 Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), para se tornar uma empresa que gera 

conhecimento, a organização deve completar a espiral do conhecimento. Então, o 

conhecimento deve ser articulado e internalizado para se tornar a base de 

conhecimento de cada pessoa. A espiral começa novamente depois de ter sido 

completada, de forma que patamares maiores sejam atingidos, ampliando, com isso, 

a aplicação do conhecimento em outras áreas da organização.  

 O conhecimento que pode ser expresso em palavras e números representa 

apenas a ponta do iceberg do conjunto de conhecimentos como um todo. Segundo 

Terra (2000), o papel do contato pessoal e do conhecimento tácito para os 

processos de aprendizado organizacional, assim como a manutenção de um 

ambiente de elevada confiança, transparência e colaboração, ainda são 

considerados essenciais. A gestão do conhecimento resgata a possibilidade de que 

as idéias nasçam de cada indivíduo componente de uma organização e que se 

transformem, por meio dos produtos e serviços, em benefícios para os clientes 

dessa organização. Para Nonaka e Takeuchi (1997), o conteúdo do conhecimento, 

criado a partir de cada um destes modos, é diferente. O conhecimento  

compartilhado  é  gerado  a partir da socialização, podendo ser considerado, como 

exemplo, os modelos mentais ou das habilidades técnicas compartilhadas.  
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 Eles acreditam que a externalização dá origem ao conhecimento conceitual, 

que representa conceitos básicos relacionados a alguma teoria. Já a combinação dá 

origem ao conhecimento sistêmico e a internalização produz o conhecimento 

operacional. A Fig. 13(2) possibilita a visualização do que foi descrito no parágrafo 

anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 13(2) - Conteúdo do conhecimento criado pelos quatro 
                            modos de conversão. 
                            Fonte: (NONAKA E TAKEUCHI,1997, p. 81). 
 

 
Por esta razão, afirma Terra (2005), a organização necessita mobilizar o 

conhecimento tácito criado e acumulado no nível individual e ampliá-lo para o nível 

organizacional. O papel do indivíduo, nesse contexto, é o de criador, o do grupo de 

sintetizador e, o da organização, de amplificadora do conhecimento.  
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Capítulo 3 
___________________________________________________________________ 

                                                         O método são regras precisas e fáceis, a partir daobservação          
                                                         exata das    quais    se    terá   certeza   de   nunca   tomar   um         
                                                         erro      por    uma     verdade,     e,      sem       aí    desperdiçar        
                                                         inutilmente    a    forças   de   sua  mente,  mas ampliando seu        
                                                         saber   por   meio   de    um   contínuo    progresso,  chega  ao         
                                                         conhecimento verdadeiro de tudo do que  se  é  capaz.            
                                                                                                             (LAVILLE E DIONNE,1999 p.11). 
3  A METODOLOGIA 
 
 Este capítulo  apresenta  a   estratégia   metodológica   utilizada   na  

pesquisa,na qual se descreve o  tipo  de  estudo  e  os  procedimentos  para  realizá-

lo,  buscando,  de  forma  simples  e  compreensível  para  o  leitor, atingir os 

objetivos propostos  neste trabalho. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 O método de pesquisa adotado foi o de Estudo de Caso, que permite 

investigar um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real. O estudo de 

caso possibilita uma investigação que inclui, de maneira significativa e abrangente, 

as características de fenômenos da vida real – tais como ciclo de vida individual e 

processos gerenciais e organizacionais de forma geral (YIN, 2001). 

 Optou-se por um estudo de caso exploratório-descritivo. Nele, buscou-se 

estabelecer “o que será explorado, o propósito da exploração e os critérios através 

do que se julgará a exploração como bem sucedida (YIN, 2001, p. 51).  

 Assim, procurou-se levantar aspectos descritivos dos fenômenos observados, 

a partir da identificação do hospital e de sua forma de trabalhar com a GQT e GC, 

evidenciada na busca de elementos significativos existentes na unidade de análise. 

Considerando a literatura pesquisada e os objetivos do estudo proposto, decidiu-se 

pela pesquisa qualitativa, porque envolveu os  dados   descritivos,  obtidos  através  

de  observação  pessoal  e  contato   direto  do pesquisador com a unidade de 

estudo (APÊNDICE A) sobretudo, pela realização de entrevista (APÊNDICES B e 

C). 
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 Da  mesma   forma,  foi   feita   análise documental, pela consulta realizada 

aos resultados do questionário aplicado junto aos usuários do HGeR (APÊNDICE 

D),3  junto com a leitura dos Relatórios de Gestão Anuais disponíveis no HGeR do 

período de 2005 a 2007, tais  como: relatório de auto-avaliação e validação do PEG; 

relatório de avaliação da candidata ao prêmio - PQGP e PQGF; relatório de 

validação do PQGP e PQGF, cuja interpretação foi alinhada de acordo com o 

conteúdo das perguntas contidas no IAGP 500 pontos do GESPÚBLICA (ANEXOS 

3,4,5,6,7,8,9). Essa pontuação foi julgada a mais adequada pelo fato do HGeR  

haver participado do PQGP e PQGF nos anos de 2005, 2006 e 2007 nesta faixa de 

pontuação, conforme será visto mais adiante. Partiu-se das observações constantes 

das experiências, expressões e comportamento das pessoas diretamente envolvidas 

com a questão da gestão pela qualidade no hospital. Foram entrevistados: o diretor 

do hospital; dois membros que compõem a Comissão de Implantação do PEG/EB, 

também chamada de Comitê Gestor da Qualidade do hospital; um representante da 

área médica; e um representante da Assessoria de Gestão do Comando da Sétima 

Região Militar, resultando em cinco entrevistados. Foram analisados, além dos 

relatórios de Gestão do HGeR, os relatórios da pesquisa de opinião encomendada 

pelo Comando da Sétima Região no ano de 2007 sobre a qualidade dos serviços 

oferecidos pela organização pesquisada.  

 

3. 2 PROCEDIMENTOS ADOTADOS  PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
3.2 .1 Observação pessoal 

  
 Conforme registro constante do apêndice A, essa prática ocorreu em função 

de o pesquisador deter o conhecimento da cultura organizacional vivenciada pelo 

HGeR, tendo em vista   ser oficial  do  EB,  conhecendo  ainda  a  realidade  quanto  

à qualidade dos serviços oferecidos pelo hospital e por também ser usuário  dos  

serviços  médicos    lá   prestados,  bem  como  ter  participado   dos   principais   

Programas   de Qualidade que este tem, a  exemplo  do  PEG/EB  e  do   Modelo  de 

 _________________________________ 
3 Pesquisa encomendada pelo Comando da Sétima Região no ano de 2007 sobre a qualidade dos 
serviços oferecidos pela organização pesquisada  
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Excelência em Gestão. Até mesmo por ter sido examinador  dos   prêmios   de  

qualidade (PQGF e PQGP), conforme já mencionado. Cabe acrescentar, ainda, de 

haver sido membro do escritório de gestão do Comando da Sétima Região Militar e 

Sétima Divisão de Exército, responsável pelas validações das auto-avaliações do 

HGeR. 

 
3.2.2 Entrevista (semi – estruturada) 

 

A entrevista constante do apêndice B foi realizada com o diretor do HGeR, 

tendo-se considerado seu papel como gestor máximo do HGeR por mais de seis 

anos, no período de 2001 a 2007, além de ele ter sido responsável pela introdução, 

acompanhamento e avaliação dos principais programas de qualidade 

implementados no referido Hospital, a exemplo do PEG/EB, PQGF E PQGP. 

  Já a entrevista constante do apêndice C foi aplicada com os dois principais 

representantes do Comitê Gestor da Qualidade do hospital, um representante da 

classe médica, e um membro da Assessoria de Gestão do Comando da Sétima 

Região Militar e Sétima Divisão de Exército.  A razão da aplicação de uma entrevista 

com os membros do Comitê Gestor da Qualidade no HGeR prendeu-se aos 

seguintes motivos: 

 O HGeR possui uma comissão legalmente instituída responsável diretamente  

por todo processo de gestão, pela qualidade no Hospital, realizando a implantação, 

o acompanhamento e a avaliação de programas, projetos e planos de ação e de 

inovações e melhorias. Essa Comissão é conhecida no HGeR como: Comitê Gestor 

da Qualidade ou Comissão de Implantação do PEG/EB. Os militares selecionados 

para responder às perguntas constantes da entrevista, além de membros do Comitê 

Gestor da Qualidade, designados no Boletim Interno Número 124, de 02 Jul 2007, 

participaram da   maioria   dos   programas   de   qualidade implementados no 

hospital no período delineado pela presente pesquisa, a exemplo da implantação do 

PEG/EB. O perfil do Comitê Gestor da Qualidade, que teve dois membros 

escolhidos para a entrevista está delineado hierarquicamente abaixo: 
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 1) um oficial no posto de Coronel chefe do escritório do PEG/EB no 

HGeR,  responsável e coordenador da equipe do Comitê Gestor da Qualidade.  

2) Um oficial no posto de Major que participou da implantação dos 

principais programas de qualidade no Hospital como: PEG/EB; PROPEQ e PQGF, 

inclusive como membro de elaboração dos principais relatórios de qualidade como: 

relatórios de auto-avaliação; relatórios de validação da auto-avaliação; relatórios de 

gestão para participação nos prêmios de qualidade em nível estadual (PQGP) e em 

nível federal (PQGF).  

3) Um oficial médico temporário no posto de primeiro tenente do Hospital, 

sendo um dos elementos mais importantes no que diz respeito aos objetivos da 

qualidade pretendidos pelo HGeR.  

4) Um representante do Comando da Sétima Região Militar designado 

para a entrevista, pelo fato de  o HGeR estar a ela vinculado. 

 Tanto o procedimento da entrevista com dois dos membros da Comissão de 

Implantação do PEG/EB, também chamado de Comitê Gestor da Qualidade no 

HGeR, como a que foi adotado para o representante da classe médica, obedeceu 

aos passos a a seguir especificados: as perguntas constantes da entrevista C foram 

remetidas, via endereço eletrônico, para cada um. Antes, porém, foi feito contato, 

por telefone e pessoalmente, explicando o motivo e a relevância do trabalho. Nesta 

oportunidade, definiu-se ainda, o prazo limite para a sua devolução.  

 É importante destacar a diferenciação do conteúdo das perguntas das 

entrevistas realizadas com a direção do HGeR e com os demais membros 

participantes. O número e o conteúdo das perguntas da entrevista realizadas com o 

diretor do Hospital foram mais abrangentes tendo em vista a  importância  desse  

gestor  no processo, conforme já evidenciado. A entrevista seguiu roteiro 

previamente estruturado, tendo sido gravada e feita a transcrição de falas, para 

facilitar a análise e o tratamento dos dados. O conteúdo do roteiro da entrevista 

(APÊNDICE B e C) está baseado no modelo que explicita os Critérios  de  

Excelência   do   GESPÚBLICA,   que embora não aprofundados, proporcionam o 

conhecimento do Sistema Integrado de Gestão pela qualidade constante do referido 

modelo. De todos os cinco entrevistados, apenas um pediu para que fosse mantido 

o anonimato. 
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3.2.3  Análise Documental 
 

 Além da consulta literária e dos Relatórios de Gestão do HGeR no período de 

2005 a 2007, o pesquisador utilizou como fonte secundária,  a análise dos 

resultados da pesquisa de satisfação, realizada pelo Comando da Sétima Região 

Militar no ano de 2007 (ANEXOS 10 e 11), conforme descrição a seguir. Outros 

documentos foram os relatórios de gestão do PEG/EB, PQGF e PQGP, no período 

compreendido entre 2005 a 2007; conteúdo das respostas apresentadas pelos 

critérios (1 a 7), relativo às perguntas constantes do Instrumento para a Avaliação da 

Gestão Pública (IAGP), do modelo de excelência em gestão do GESPÚBLICA 

(ANEXOS 3,4,5,6,7,8,9). 

 

3.3 LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Uma das limitações da pesquisa diz respeito à disponibilidade de tempo dos 

entrevistados, considerando o volume de tarefas que alguns deles têm em sua 

atividade profissional no HGeR. Isto dificultou o acesso em tempo hábil a cada um 

deles no decorrer da pesquisa. Na quase sua totalidade, os entrevistados tinham 

várias funções e atribuições principais além de membros da Comissão do PEG/EB.  

Tendo como estratégia metodológica o estudo de caso, os resultados e as 

análises ficam limitados à organização pesquisada, e à ótica de seus colaboradores, 

não se podendo generalizar as constatações a que se chegou.  
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Capítulo 4 
 

                                                                      Ao  Chefe   não   cabe   ter  medo  das   idéias,       
                                                                                   nem mesmo  das idéias novas. É preciso,  isto    
                                                                                   sim,    não    perder    tempo,     implementá-las   
                                                                                   e realizá-las  até o fim”. Marechal Humberto de  
                                                                                   Alencar Castelo Branco. 

 

 

4 RESULTADOS OBTIDOS NA COLETA DOS DADOS 
.  

 Procurou-se, com base nesses dados, articular conceitos e práticas tanto de 

qualidade como de gestão do conhecimento e o aprendizado, conforme foram 

encontradas no HGeR.  

 As referências feitas nas ações que se seguem abrangem dados extraídos e 

analisados segundo Bardin (1979), aproveitando a experiência do pesquisador como 

examinador dos prêmios de qualidade do GESPÚBLICA do governo federal, por três 

ciclos, e do PROPEQ do governo estadual, por um ciclo, tendo em vista que ambos 

utilizam os mesmos critérios de excelência.  

 Bardin (1979) caracteriza a análise de conteúdo como sendo empírica, que por 

esse motivo, não pode ser desenvolvida com base em um modelo exato. A 

metodologia segue as etapas dos processos de explicação, sistematização e 

expressão do conteúdo de mensagens, contidas na análise de conteúdo.  

 Constam, ainda, deste capítulo, as técnicas utilizadas no levantamento de 

dados referentes ao diagnóstico do HGeR quanto à implantação e funcionamento da 

GC e da GQT  por meio da identificação dos Pontos Fortes (PFs) e das 

Oportunidades de Melhoria (OMs). 
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4.1 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA 

ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS DA REALIDADE INVESTIGADA 

 
4.1.1 Metodologia utilizada para análise e tratamento dos dados da realidade 
investigada 

  

 O tratamento dos dados foi realizado com base na análise de conteúdo, um método 

muito utilizado em pesquisas qualitativas, que permite interpretar o que foi dito na 

comunicação com os entrevistados, facilitando desvendar não apenas o que está 

explícito, mas o que está implícito nas mensagens (MINAYO, 2000). Para Bardin 

(1979), a análise de conteúdo abrange as iniciativas de explicação, sistematização e 

expressão do conteúdo das mensagens, com a finalidade de se efetuar deduções 

lógicas e justificadas a respeito de sua origem (quem as emitiu, em que contexto 

e/ou quais efeitos se pretende causar por meio delas).  

 O autor conceitua a análise de conteúdo como “um conjunto de técnicas de 

análise de comunicação visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens” (BARDIN, 1979, p. 42).  

 Assim, o desenvolvimento deste trabalho seguiu as etapas propostas pelo 

autor quais sejam: a) a organização e sistematização das idéias e a escolha dos 

documentos a serem analisados; b) a exploração do material, fase em que os dados 

brutos do material são codificados para se alcançar o núcleo de compreensão dos 

dados obtidos; e c) a consolidação dos resultados obtidos e sua interpretação, 

quando os dados brutos são analisados a validarem as informações obtidas. É 

importante assinalar  que,  mesmo  orientando-se  por  essas  etapas,  a  análise  de  

conteúdo  vai depender especificamente do tipo de investigação a ser realizada,  do  

problema da pesquisa que ela envolve e do corpo teórico adotado pelo pesquisador, 

bem como do tipo de comunicação a ser analisado. Cabe ao pesquisador fazer o 

jogo entre as hipóteses, entre as técnicas e a interpretação (BARDIN, 1979).  
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4.1.2 Procedimentos utilizados para análise e tratamento dos dados da 
realidade investigada 

 

 Para a análise e tratamento dos dados da realidade investigada o autor fez 

uso do conteúdo das entrevistas, da observação pessoal, da pesquisa de satisfação 

e, principalmente, da análise de conteúdo dos Relatórios Anuais de Gestão  

disponíveis no HGeR, no período 2005 – 2007. O autor aproveitou a experiência e o 

conhecimento adquirido em três anos de participação no Programas de Qualidade 

do Governo Federal em prol da análise dos dados.  

 Assim, a estratégia de trabalho tomou a forma pela qual se examina um 

relatório de Gestão, estruturado nos sete critérios constantes do Sistema de 

Avaliação e Melhoria da Gestão Pública, cujo conjunto integrado de ações, 

realizadas de modo contínuo, começa com a adesão formal da organização ao 

GESPÚBLICA e se mantém por ciclos contínuos de avaliação e melhoria.   

 Nessa leitura, o examinador tem como referência os Critérios de Excelência 

do GESPÚBLICA, verificando se os requisitos foram atendidos, observando se há 

coerência entre as práticas e resultados alcançados, conforme o perfil da 

organização, incluindo os principais processos, produtos ou serviços, clientes, 

fornecedores, estrutura organizacional, recursos de apoio etc.  

 Na análise, identifica-se também os Pontos Fortes (PFs) e as Oportunidades 

de Melhorias (OMs) e, ao final, se estabelece uma pontuação de acordo com a 

tabela de pontuação do IAGP previamente definidos podendo ser de 250, 500, ou  

de 1000 pontos, conforme já evidenciado anteriormente.  presente TCM, portanto, o 

mais importante procedimento utilizado foi semelhante ao papel do examinador, 

fazendo as adaptações necessárias ao seu propósito. De acordo  com  o  

anteriormente  assinalado,  tomou-se como  referencial  o  Modelo  de  Excelência 

em Gestão indicado pelo GESPÚBLICA no qual se identifica práticas de gestão da 

qualidade, em cada um dos critérios. Buscou-se, então, apresentar um quadro 

resumo resultante desse exame, para mais adiante confrontá-lo com os resultados 

advindos do conteúdo das entrevistas realizadas.  
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4.2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS PONTOS FORTES (PFs) E DAS 

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (OMs) IDENTIFICADOS NO HGeR 

  

 Nesta seção se consolida o conteúdo das entrevistas, observações pessoais, 

e resultado da pesquisa de opinião constantes dos apêndices e anexos e dos 

relatórios de gestão disponíveis no HGeR,  no ano de 2005 a 2007 aproximando-se 

da realidade da própria organização pesquisada com vistas a alcançar os objetivos 

definidos neste TCM. 

 
4.2.1 Análise de (PFs) e das (OMs) identificados no HGeR em relação às 
práticas  verificadas no seu ciclo histórico da Qualidade 

 

 A gestão pela qualidade preconiza uma atuação fundamentada na busca da 

transformação da ação gerencial, por meio da utilização das ferramentas da 

Qualidade, internalizando mudança de valores, introdução de práticas de gestão 

inovadoras e comportamentos éticos e humanizados, tendo como estratégia o 

binômio “avaliar e agir”,  constituído   por   etapas  cíclicas  de  autodiagnóstico,  

viabilizando  o  Plano  de Melhoria da Gestão, com foco em resultados que 

detenham maior eficiência e eficácia (BRASIL, 2006).  

 Acerca da questão da qualidade na organização pesquisada foi verificado o 

seguinte: o início da Gestão pela Qualidade no HGeR se deu 1989 com a ampliação 

do hospital para melhor prestar seus serviços; o que se intensificou ao longo da 

gestão 2005 – 2007, com as ações voltadas para a qualidade, a adoção de práticas 

de gestão, que se iniciaram em meados dos anos 90, com a aplicação dos 

conceitos da Administração pela Qualidade Total (BRASIL, 2007). 

 Com efeito, em 1995, o HGeR passou a adotar os Princípios da Qualidade 

Total e o Programa “5S”, existente na versão experimental dos manuais deste 

programa  divulgados  pelo Estado-Maior do Exército (EME) (BRASIL, 1995). O 

HGeR, seguindo orientação do Comando Militar do Nordeste (CMNE), deu os 

primeiros passos em direção à excelência de suas ações e implantou o Programa 

“5S”.  
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 A aplicação da metodologia desse Programa proporcionou resultados 

satisfatórios, representando importante ferramenta de promoção de bem-estar e de 

melhorias que possibilitou galgar os primeiros degraus na escalada da implantação 

do modelo de excelência gerencial (BRASIL, 2007). 

 Em 2001, o HGeR iniciou o processo de planejamento estratégico. Nesse 

mesmo ano, no mês de agosto, o HGeR aprofundou-se no estudo dos critérios de 

excelência do PQGF após adesão ao GESPÚBLICA (HGeR, 2007). Assim, realizou 

a primeira Auto-Avaliação, com validação interna e externa, prosseguindo em 2003 

com a segunda Auto-Avaliação e a respectiva validação externa. 

  O mesmo ciclo ocorreu em 2004. No ano de 2005, o HGeR além de realizar a 

quarta Auto-Avaliação, concorreu ao PQGF e PQGP, sendo reconhecido na 

categoria Bronze deste último.  

 Dessa forma, impulsionado pelas melhorias e inovações implementadas, o 

hospital estimulou seus profissionais à capacitação através de cursos na área de 

gestão da qualidade, com cinco servidores qualificados como avaliadores pelo 

PQGP e do PQGF. Em 2006, capacitou doze servidores como examinadores do 

GESPÚBLICA no Recife (HGeR, 2007).  

 Em 2006, mais uma vez, o HGeR concorreu aos prêmios da qualidade do 

Governo de Pernambuco (PQGP) e do Governo Federal (PQGF) sendo então 

premiado na  faixa prata, acima de  500 pontos no PQGP,  e na faixa bronze, até 

500 pontos, no PQGF do governo federal.  

  Após esse delineamento e exame do ciclo histórico de qualidade no HGeR, 

faz-se uma análise  dos  Pontos  Fortes  (PFs)  e  das  Oportunidades de Melhorias 

ora identificados, em maior nível de detalhe, tendo como foco os critérios 1 a 7  

constantes do Modelo de Excelência em Gestão.   
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4.2.2 Análise dos Pontos Fortes (PFs) e das Oportunidades de Melhoria (OMs) 
em relação às práticas de gestão verificadas nos sete critérios do Modelo 
adotado 
 
 Nesta seção, a base da análise está constituída principalmente de dados 

extraídos dos Relatórios de Gestão do HGeR, contrapondo-se de um lado os Pontos 

Fortes (PFs) e, do outro, as Oportunidades de Melhoria (OMs) apontadas pelos 

examinadores dos prêmios a que o Hospital se submeteu ao longo do período 

investigado. Em seguida, logo após a apresentação dos quadros, será efetivada 

uma análise crítica dos dados extraídos dos relatórios de gestão do HGeR.  

Para tanto, o autor valeu-se da experiência adquirida como examinador do 

modelo do PQGF por dois ciclos consecutivos. A discussão dos dados é feita passo 

a passo, seguindo a associação estabelecida com cada item do IAGP, começando 

pelo 1.1 – Sistema de Liderança, como consta do Quadro 5(4), abaixo. 

 
Quadro 5(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
ao Sistema de Liderança, Item 1.1 do IAGP  

PFs OMs 
O HGeR está estruturado a partir de 
diretrizes e orientações formalizadas pelo 
escalão superior do Exército Brasileiro, as 
quais são implementadas internamente pela 
Diretoria do Hospital; 
 
O HGeR busca o comprometimento de seu 
pessoal promovendo palestra expositiva do 
Plano de Gestão, incentivando os 
participantes a atingirem as metas e 
objetivos estabelecidos; 
 
A alta administração estimula os 
colaboradores para que gerem novas idéias 
buscando inovações e melhorias, 
promovendo-se reuniões diárias com 
oficiais, reuniões semanais com os praças e 
reuniões mensais com os servidores civis, 
desta forma mobilizando todas as partes 
interessadas no processo de gestão; 
 
As habilidades   de   liderança   são  
definidas,  

 
 
Os relatórios não mencionam a atuação da principal 
liderança quanto à busca de novas oportunidades 
para a organização, nem evidenciam se há 
sistematização de práticas da promoção do 
comprometimento das partes interessadas. 
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identificadas e desenvolvidas de acordo com as 
necessidades técnico-profissionais e da cultura 
da organização. Os dados são lançados na 
Ficha de Avaliação de Oficiais (FAO) e na Ficha 
de Avaliação de Praças; (FAP), semestralmente 
remetidas para a Diretoria de Avaliação e 
Promoção (DAProm), cujos resultados vão 
constituir  a Ficha Perfil Profissiográfico; 
 
Há um constante processo de auto-avaliação 
ativa e auto-avaliação passiva das práticas e 
padrões da gestão, realizado pelo Comitê de 
Qualidade. Na primeira, busca-se verificar sua 
adequação na operação diária, enquanto que, 
na segunda, é feita pesquisa de clima 
organizacional junto às forças de trabalho. 

 

Fonte: Brasil, 2005, 2006. 
 

Da análise crítica efetivada pelo examinador, conforme os pelos 

procedimentos levantados, foi possível perceber que as decisões eram tomadas de 

modo participativo, procurando-se obter informações, sugestões e críticas dos 

diferentes níveis hierárquicos e usuários da instituição. Destaque-se a figura do 

Diretor do Hospital como elemento presente, motivador, promotor do 

comprometimento entre todos, mostrando-se acessível a sugestões, permitindo e 

incentivando a implantação de novas idéias e atuando pessoalmente nos principais 

projetos implantados no Hospital, como por exemplo, o Programa Excelência 

Gerencial (PEG). 

Assim, viu-se que há registros de realização de pesquisas de opinião tanto de  

usuários  como  de servidores, ao lado de  reuniões  técnicas  e   administrativas 

bem como da própria iniciativa de participar de programas de excelência gerencial. 

Os resultados eram divulgados por Boletim Interno (diário) para as ordens e fatos de 

maior repercussão e pelo Boletim Administrativo (semanal), quando relacionado ao 

patrimônio. Outro meio também utilizado veio a ser as Ordens de Serviço, que 

comunicam as informações relativas ao cumprimento das diretrizes da alta 

administração e as transmitem diretamente aos subordinados diretamente 

envolvidos.   

Na seqüência, faz-se a discussão relativa à Cultura de Liderança, item 1.2 do 

IAGP, cuja análise de conteúdo está disposta no Quadro 6(4), como segue: 
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Quadro 6(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Cultura de Excelência, Item 1.2 do IAGP 

PFs OMs 
O HGeR busca a internalização de valores 
e diretrizes da administração pública ao 
elaborar seu Plano de Gestão, 
implementado desde 2002 e devidamente 
acompanhado pelas auditorias interna e 
externa; 
 
A coerência do Plano de Gestão é obtida 
nas discussões dos grupos de trabalho que 
coletam dados e informações necessárias 
ao planejamento estratégico elaborado nos 
biênios 2004-2005 e 2006-2007; 
 
A disseminação dos valores do HGeR, 
descritos na missão, valores, crenças e 
princípios da organização, ocorre nas 
reuniões diárias, formaturas, datas festivas, 
instruções de quadros, banners, boletins, 
ofícios, memorandos,  partes, ordens de 
serviço e seminários realizados. O 
entendimento é assegurado por meio de 
pesquisa de opinião realizada por cada 
círculo hierárquico; 
 
A alta administração do HGeR atua 
diretamente no incentivo ao conhecimento 
da legislação que orienta os projetos de 
modernização e ao estimular os servidores 
a participar de palestras e preleções; 
 
Foi registrado que o diretor do HGeR atuou 
pessoalmente no Projeto de Excelência 
Gerencial (PEG), como Gerente Executivo, 
tendo se mantido aberto a todos, de modo 
a permitir a apresentação de projetos e 
novas idéias para melhoria e inovação dos 
processos; 
 
Como referência, foram utilizados os 
padrões de trabalho (Procedimentos 
Operacionais – Padrão POP) e diversos 
manuais, adotados por constituírem 
Normas Gerais de Ação (NGA), ao 
regularem, em detalhe, as práticas de 
gestão estabelecidas no planejamento, 
tendo como base a técnica PDCA, de modo 
a garantir o desempenho e a efetividade. 
. 

 
Os relatórios não mencionam como a organização 
destacou seu projeto institucional e nem descreveu 
como são implementados as inovações ou 
aperfeiçoamentos das práticas de gestão e dos 
respectivos padrões de trabalho. 
 

Fonte: Brasil, 2005, 2006. 
                 

 Pelos procedimentos levantados, foi possível perceber que a alta liderança do 

hospital   se   preocupava   com   o   fortalecimento   e   a   internalização desse item 

no âmbito da organização, fato que  pode  ser  confirmado  pelas  várias  ações  que  
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foram tomadas neste sentido, conforme pode ser identificados nos respectivos 

pontos fortes já evidenciados no Quadro 5(4). Destaca-se as pesquisas de opinião 

realizadas e a atuação direta da alta liderança nesse sentido. Verificou-se ainda que 

a missão, visão, valores, crenças e princípios eram amplamente disseminados, e 

ficava assegurado o comprometimento da força de trabalho com a cultura da 

excelência.  Na seqüência, faz-se a discussão relativa à Análise crítica do 

desempenho global, item 1.3 do IAGP, cuja análise de conteúdo está disposta no 

Quadro 7(4), como segue: 

Quadro 7(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto à 
Análise crítica do desempenho global, item 1.3 do IAGP 

PFs OMs 
A avaliação das estratégias e planos de ação é 
feita durante e ao final do ciclo, realizada pelo 
Comitê de Qualidade (PEG), e por todos 
envolvidos no processo, sendo os resultados 
apresentados à Alta Administração para 
realinhamento ou implementação de ações de 
gestão, visando assegurar o desempenho do 
HGeR; 
 
Foi observada também a existência de um 
controle por meio da Seção de Conformidade 
Documental que analisa todos os processos 
referentes à aplicação de recursos, 
independente de sua origem, além dos controles 
regulares do TCU. Na elaboração do 
Diagnóstico Estratégico do Plano de Gestão, são 
consideradas as informações qualitativas e 
quantitativas, as variáveis e as informações 
comparativas pertinentes; 
 
A comunicação das decisões tomadas é feita por 
meio de reuniões diárias, boletins internos 
distribuídos a todas as seções/divisões, boletins 
administrativos semanais, e os fornecedores e 
parceiros são comunicados por via escrita ou 
verbal.  
 
Por meio dos projetos denominados Projeto de 
Inovação e Melhoria (PIM), ocorre a execução e 
acompanhamento das ações decorrentes das 
decisões tomadas; 
 
As avaliações são feitas pela direção juntamente 
com as chefias e o corpo técnico do hospital por 
meio da análise dos indicadores de desempenho 
nas reuniões mensais da Alta Administração; 
  
As implementações das inovações e dos 
padrões de trabalho são feitos por meio de 
treinamentos das novas medidas adotadas, e 
com acompanhamento das atividades pelos 
chefes dos setores responsáveis durante os 
primeiros  quinze  dias  até  

 
Não fica evidenciado a continuidade do ciclo de 
Aprendizado referente à análise crítica do desempenho 
global da organização; 
   
Não se sabe a data de implantação das ações de 
avaliação, prática e padrões de trabalho relativos à 
análise crítica do desempenho global. 
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assimilação plena dos procedimentos 
implementados;  
 
Principais inovações introduzidas entre 2005 a 2007: 
marcação de consulta por telefone, construção de 
edifício garagem com heliponto, construção de 
piscina para hidromassagem, instalação de 
equipamentos modernos de fisioterapia. 
 

 

Fonte: Brasil, 2005, 2006 
   

 Pelos procedimentos levantados, foi possível perceber que o HGeR possui 

um instrumento gerencial denominado de Programa de Inovação e Melhoria (PIM) 

para a execução e acompanhamento das decisões tomadas. No que tange à 

avaliação das estratégias e planos de ação que visam a assegurar o desempenho 

do HGeR verifica-se que se buscou descentralizar  os mecanismos de avaliação das 

estratégias e dos seus planos de ação.  

 Desse modo, viu-se que são realizadas avaliações das estratégias e planos 

de ação pelos principais envolvidos no processo, antes de serem encaminhados à 

alta liderança para os realinhamentos necessários, e que em decorrência dessas 

práticas pôde-se verificar que foram introduzidas inovações e melhorias no HGeR, 

conforme demonstrado no quadro 6(4). Na seqüência, faz-se a discussão relativa à 

Formulação das Estratégias, item 2.1 do IAGP, cuja análise de conteúdo está 

disposta no Quadro 8(4), como segue: 

Quadro 8(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto à 
Formulação das Estratégias, item 2.1 do IAGP 

PFs OMs 
O processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico cumpre etapas relativas ao: 
levantamento das necessidades dos usuários e 
dos setores; da elaboração do planejamento e a 
adequação dos planejamentos setoriais ao 
Planejamento Estratégico; 
 
Os responsáveis pela formulação do 
planejamento estratégico do HGeR, em 
consonância com a Missão, Visão de Futuro, 
Valores, Crenças e Princípios Institucionais, são: 
a Direção, Subdireção, Chefes de Divisões, 
Subdivisões e Oficiais Coordenadores do 
Programa de  Excelência  Gerencial (PEG), que 
contempla os fatores críticos de sucesso, 
estratégia e seu desdobramento em objetivos 
estratégicos transformados em planos de ação 
por setor, coordenados pelos Chefes de Divisão; 
Em   seu    processo   de   planejamento,   o   
HGeR 

 
 
Não fica evidenciada uma sistematização do ciclo de 
aprendizado relativo aos padrões de trabalho e práticas de 
gestão referentes à  Formulação das Estratégias.  
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considera os seguintes aspectos no processo de 
formulação das estratégias: cenários atuais e futuros, 
bem como as informações do ambiente interno 
(pontos fortes e oportunidade de melhoria) e externos 
(oportunidades e ameaças); 
 
Foi evidenciado que o padrão de trabalho para 
assegurar a integridade das informações externas 
utilizadas no processo de formulação das estratégias, 
por meio de documentos oficiais, leis, pesquisa de 
opinião, manuais dos órgãos técnicos como o 
Ministério da Saúde;  

 
Fica assegurada a coerência entre as estratégias e as 
necessidades das partes interessadas, pela análise 
dos critérios do PE do HGeR, sendo descritas as 
principais estratégias x aspectos fundamentais para 
seu sucesso; 
 
São distribuídas cópias do Plano de Gestão, contendo 
todas as estratégias, objetivos e planos de ação, aos 
chefes de divisão, para que sejam difundidas, além de 
serem comunicados em reuniões, formaturas e outros 
meios escriturados diariamente em boletim interno e 
meios eletrônicos (intranet). 

 

Fonte: Brasil, 2005, 2006. 
 

Com relação ao que se observou em relação à formulação das estratégias no 

HGeR foi possível perceber que existe um procedimento pré-estabelecido. Inclusive, 

com etapas a serem atingidas na busca da formulação das estratégias, 

demonstrando que o HGeR  usou de critérios e de organização no atendimento 

desse item. Observou-se também, como positivo, a participação de vários 

segmentos do hospital nesse processo de formulação das estratégias. Com efeito, 

viu-se que o planejamento estratégico foi estruturado de forma adequada pelos 

seguintes motivos: alinhou à missão, visão de futuro, valores, crenças e princípios 

institucionais, contemplando cada setor do HGeR, envolvendo a direção, subdireção, 

chefes de  divisões, subdivisões e oficiais coordenadores do Projeto Excelência 

Gerencial (PEG).  Foram consideradas as necessidades dos usuários e dos diversos 

setores internos. Na seqüência, faz-se a discussão relativa ao  Desdobramento e 

operacionalização das estratégias, item 2.2 do IAGP, cuja análise de conteúdo está 

disposta no Quadro 9(4), como segue: 
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Quadro 9(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto  
ao Desdobramento e operacionalização das estratégias, item 2.2 do IAGP 

PFs OMs 
 

As estratégias do HGeR são desdobradas em: 
operacional, relativo à atividade fim; de apoio, 
que apóia a atividade fim e o das ações 
complementares, que orientam ações junto à 
comunidade e sociedade. Diante disso, os 
diversos setores do HGeR se reúnem em grupos 
de trabalhos e elaboram seu planejamento 
setorial; 
 
Foram apresentados no relatório de gestão do 
HGeR ações de longo prazo, destacando seu 
fator crítico de sucesso, objetivos, estratégias, 
ações, indicadores e responsáveis, bem como as 
ações de curto e médio prazo, definidas pela Alta 
Administração, sendo de responsabilidade dos 
setores sua operacionalização; 
 
Nesse trabalho, fica evidenciado o alinhamento 
dos objetivos estratégicos do HGeR com as 
estratégias governamentais. Na definição dos 
planos de ação, participam a Alta Administração, 
o Comitê da Qualidade e os chefes de seções. 
Na execução deles, estão envolvidos todos os 
servidores do HGeR; 
 

 
Os recursos financeiros são alocados por meio 
do plano integrado de apoio administrativo, 
levando-se em conta as prioridades de execução 
dos diversos planos, em que o HGeR elabora a 
previsão de recursos para prover os estoques, 
equipamentos e serviços; 
 
Os planos de ação são comunicados pela 
direção do hospital em reuniões diárias a todos 
os oficiais e nas formaturas diárias a todos os 
praças, e ainda por meio de publicações em 
boletins internos e pela distribuição do Plano de 
Gestão aos Chefes de Divisão que se 
encarregam de repassar as informações aos 
seus subordinados; 
  
Antes da implementação dos planos, são dadas 
palestras e treinamentos aos executores, para 
que a margem de erros seja a menor possível. O 
acompanhamento da implementação é feito 
durante cerca de três meses, pelos chefes dos 
setores, período esse em que são observados 
desvios e aceitação pelo usuário, procedendo-se 
ao realinhamento quando necessário. No caso 
do plano desenvolvido apresentar o resultado 
esperado, ele é implantado e passa a ser 
avaliado  anualmente;  
 
 A  avaliação das práticas de gestão e 
respectivos padrões de trabalho relativos ao 
desdobramento e operacionalização das 
estratégias ocorrem por meio  

 
 Nas ações descritas, não foram destacados os prazos 
estabelecidos para cada uma delas; 
 
 Não foi descrito como são assegurados os recursos 
financeiros necessários para implementar os planos de 
ação; 
 
 Não foram citados os principais indicadores de 
desempenho ou informações qualitativas utilizados na 
avaliação. 
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de pesquisa de opinião quanto ao nível de satisfação 
dos usuários, relatórios fornecidos pela Comissão de 
Avaliação de Implantação do Programa de 
Excelência Gerencial e em reuniões com a Alta 
Administração para avaliar a execução dos Projetos 
de Inovações e Melhorias em curso da Organização, 
desde 2003; 
 
Por meio da análise do relatório de gestão do HGeR, 
elaborado para a participação do PQGF,  foram 
verificadas várias melhorias implementadas 
recentemente.  
 

 

Fonte: Brasil, 2005, 2006 
 

No que diz respeito ao desdobramento e a operacionalização das estratégias 

no HGeR pode-se perceber que os diversos setores do HGeR se reuniam em 

grupos de trabalhos e elaboravam seu planejamento setorial. Dessa forma, o HGeR 

demonstrou que valorizava os seus colaboradores no atendimento desse item tão 

importante para a organização. Um outro ponto a ser destacado são os vários 

instrumentos gerenciais aplicados no HGeR e que serviam de apoio quanto ao 

desdobramento e operacionalização das estratégias tais como: pesquisa de opinião, 

Relatórios do PEG, e reuniões diversas acontecidas no Hospital. 

Neste sentido, viu-se que existia instrumentos para a avaliação das práticas 

de gestão e respectivos padrões de trabalho relativos ao desdobramento e 

operacionalização das estratégias e que os relatórios do PQGF tinham servido de 

instrumento para a introdução de inovações e melhorias no HGeR. Contudo, não foi 

possível verificar as respectivas inovações e melhorias implantadas no HGeR como 

decorrência da análise dos relatórios do PQGF. Na seqüência, faz-se a discussão 

relativa à Formulação do sistema da medição do desempenho, item 2.3 do IAGP, 

cuja análise de conteúdo está disposta no Quadro 10(4), como segue: 
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Quadro 10(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
a Formulação do sistema da medição do desempenho, item 2.3 do IAGP 
 

PFs OMs 
 
  O sistema de medição é definido segundo as 
seguintes etapas: definição de "o que medir", 
estando diretamente relacionada com a 
estratégia da organização, isto é, com sua 
Missão, Visão de Futuro, Fatores Críticos de 
Sucesso e Objetivos Estratégicos; identificação 
dos indicadores, suas fontes e meios de coleta e 
a conversão dos dados em informações; 

 
O HGeR utiliza classificações para seus 
indicadores de desempenho: estratégicos 
(relacionados com os objetivos estratégicos), 
gerenciais (relacionados às metas) e 
operacionais (relacionados à execução das 
ações), cuja integração e correlação ficam 
demonstrados na formulação das estratégias e 
na definição dos planos de ação. Foram 
apresentados nos relatórios de gestão do HGeR 
os indicadores x partes interessadas, bem como 
as principais relações de causa e efeito. 
 
Com base na análise do desempenho das 
organizações referenciais, são feitas as 
projeções sobre os referenciais comparativos 
adotados, sendo eles: Hospitais Gerais do 
Exército Brasileiro, referenciais comparativos 
aceitos pela Organização Pan-americana e 
Organização Mundial de Saúde. A hipótese 
assumida pelo HGeR é que no item resultados 
sejam apresentados dados relevantes, com 
referenciais comparativos pertinentes, 
apresentando tendências favoráveis para a 
maioria deles.  
 
As metas que podem ser alcançadas no prazo 
de até um ano são estabelecidas como metas de 
curto prazo, sendo que as de longo prazo são às 
que podem ser alcançadas de cinco a 10 anos, 
além das de caráter permanente.  

 
Na comunicação dos indicadores de desempenho e meta 
às partes interessadas, não fica evidenciado como é 
considerada a pertinência de cada uma delas; 
 
Não foi evidenciada a época de implantação da 
sistemática de avaliação e implementação de inovações 
das práticas de gestão do sistema de medição do 
desempenho; 
 
Na formulação do sistema do desempenho não foram 
apresentadas as metas de curto e longo prazo dos 
principais indicadores, bem como a época de sua 
implementação, impossibilitando assim a avaliação de sua 
continuidade; 
 
Não ficou evidenciado o ciclo de aprendizado relativo aos 
padrões de trabalho e práticas de gestão referentes à 
formulação do Sistema de Medição de Desempenho. 

 

Fonte: Brasil, 2005, Brasil, 2006. 
 
 No que diz respeito à formulação do sistema de medição de desempenho 

pode-se perceber que o sistema de desempenho global seguia alguns conceitos e 

etapas: o que medir, identificação dos dados necessários, fontes/meios de coleta e 

transformação dos dados em informações. Os indicadores de desempenho eram 

classificados em estratégicos (organizacional) e Operacionais (processo), agrupados 

em  sete  categorias, sendo utilizados critérios para o seu desenvolvimento de 

acordo com  o  desempenho a ser alcançado.  
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 Em relação ao referencial   comparativo, o HGeR   tomava como base os 

Hospitais Gerais do Exército Brasileiro da Região Nordeste ou do Brasil, além de 

referenciais de órgãos internacionais aceitos como referenciais comparativos pela 

organização Pan-americana e Organização Mundial de Saúde. Na seqüência, faz-se 

a discussão relativa à imagem e conhecimento mútuo, item 3.1 do IAGP, cuja 

análise de conteúdo está disposta no Quadro 11(4) como segue: 

Quadro 11(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Imagem e conhecimento mútuo, item 3.1 do IAGP 

PFs OMs 
 
A identificação dos usuários é baseada no 
vínculo com o Exército Brasileiro e em leis, 
decretos e demais mecanismos que estabelecem 
os usuários como beneficiários do Fundo de 
Saúde do Exército;  
 
A identificação das necessidades dos seus 
usuários é realizada por meio de pesquisas e da 
ouvidoria (desde 2000), da análise dos 
resultados obtidos através da ficha de 
informações gerenciais das organizações 
militares de saúde (FIGOMIS), dos mapas 
nosológicos, dos encaminhamentos para 
organizações conveniadas e do levantamento 
dos gastos realizados pelo Fundo de Saúde do 
Exército (FUSEx); 
 
A antecipação às necessidades é feita pela Alta 
Administração por meio da Ouvidoria, das 
pesquisas' de opinião global e setorial, na troca 
de informações entre os profissionais e o' 
registro do livro do Oficial do Dia; 
 
As informações  são utilizadas para identificar as 
oportunidades para introdução de novos serviços 
e processos, levantar as necessidades e 
expectativas dos clientes e operacionalizar  
serviços  e  processos  que ajudem a diminuir o 
número de encaminhamentos para organizações 
civis de saúde (OCS) e profissional  de saúde 
autônomo (PSA); 
 
A comunicação é realizada em reuniões 
seminários, diárias com os oficiais, nas 
formaturas, solenidades de inauguração, datas 
festivas, banners, palestras, programas de rádio, 
programa de educação continuada, intranet e 
internet e portal do Comando Militar do Nordeste; 
 
 A seção de relações públicas do hospital 
convida militares da reserva, ativos e inativos pra 
participarem de eventos e formaturas fazendo 
com que tomem conhecimento das inovações e 
melhorias introduzidas no hospital; 
 
O nível de conhecimento do usuário se dá por 
meio de pesquisas de opiniões realizadas 
globalmente e em setores   e  também   do   nível   

 
 Não é relatado como o HGeR avalia se seus serviços são 
conhecidos pelo universo de usuários que ele deve 
atender, em razão de sua missão e da sua visão de futuro 
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De satisfação e insatisfação do cidadão usuário;  

  
O atendimento ao universo potencial de usuários é 
avaliado quantitativamente pelo número de usuários 
atuais em relação ao número de usuários 
cadastrados, também por meio do número de 
prontuários ativos e a demanda diária de marcação 
de consultas no serviço de atendimento médico do 
Exército (SAME), e por meio da pesquisa de 
satisfação do usuário em relação ao atendimento 
recebido;  

 
Para a avaliação da eficácia das estratégias de 
comunicação são utilizadas as pesquisas de opinião 
setoriais e globais com os usuários e familiares. Por 
meio da Ouvidoria, os usuários também são 
estimulados a manifestar a sua opinião. Outro 
instrumento utilizado são as "caixas de sugestões" 
presentes em 12 setores do hospital; 
  
Os principais indicadores são: nível de satisfação 
insatisfação do usuário, número de eventos 
envolvendo a sociedade, número de instituições 
atendidas, número de pessoas beneficiadas nas 
ações desenvolvidas junto à sociedade. Melhorias 
implementadas: sistematização da pesquisa de 
satisfação com o usuário internado, site eletrônico, 
reforço da equipe de ouvidoria com a contratação de 
assistente social. 
 

 

Fonte: Brasil, 2005, 2006  
  

 
 No que diz respeito à imagem e conhecimento mútuo percebeu-se que os 

usuários eram classificados em quatro grupos, sendo que suas necessidades  eram 

identificadas por meio da análise dos resultados estatísticos  de demanda reprimida 

e o número de encaminhamentos para as organizações conveniadas. Antecipando-

se às necessidades de seus usuários, a alta administração utilizava-se de 

informações coletadas in loco, buscando atender suas reivindicações  de imediato 

junto às chefias das seções, e avaliava as suas práticas ou implementava inovações 

para melhorar o relacionamento com os usuários, ouvindo-os e valorizando suas 

reclamações.  

 Com efeito, viu-se que o HGeR estabeleceu indicadores visando atender ao 

respectivo item. Na seqüência, faz-se a discussão relativa ao Relacionamento com 

os Cidadãos - usuários, item 3.2 do IAGP, cuja análise de conteúdo está disposta no 

Quadro 12(4), como segue: 
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Quadro 12(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
ao relacionamento com os cidadãos – usuários, item 3.2 do IAGP 

PFs OMs 
 
 O HGeR disponibiliza ao usuário vários canais 
para que sejam feitas avaliações, sugestões, 
críticas, elogios, sendo o principal deles por meio 
da Seção de Ouvidoria. As 
reclamações/sugestões recebidas pelo Ouvidor 
são encaminhadas ao chefe responsável pela 
seção pertinente para solucionar o problema 
trazido. Caso não haja solução, a reclamação é 
anotada e levada à discussão no primeiro 
despacho com o Diretor para a solução do 
mesmo. A reposta na maioria das vezes é 
imediata. Quando a informação não ocorre no 
ato, ela é repassada pelo ouvidor ao reclamante 
em no máximo  24 horas ou por escrito em até 
oito dias; 
 
As sugestões/reclamações depositadas nas 
caixas de sugestões são recolhidas 
semanalmente, analisadas e repassadas para a 
Alta Administração. Ações implementadas: 
atendimento domiciliar, criação da figura do 
"conte comigo" e redução da demanda reprimida 
das especialidades: ginecologia e oftalmologia. A 
comunicação é realizada em reuniões diárias 
com os oficiais, nas formaturas, em palestras, 
em reuniões, entre outros. 

 
Como resultado das informações obtidas dos 
usuários por meio da Ouvidoria, pesquisa de 
opinião, observações pessoais, sobretudo no 
período de 2005 a 2007 o HGeR tomou várias 
providências administrativas, tais como: contrato 
com hospital residência para atendimento 
domiciliar e remoção de pacientes; criação da 
figura "conte comigo"; redução da demanda 
reprimida em algumas especialidades; aumento 
de atendimentos odontológicos devido à 
reestruturação de horários de atendimento; 
criação da Comissão de Hotelaria; reforma, 
informatização e climatização de diversas áreas; 
melhoria das instalações do ambulatório médico; 
melhoria das acomodações nas salas de espera; 
serviço de Assistência Social para 
encaminhamento do usuário ou familiar 
envolvidos em situações emotivas; grupos de 
apoio na prestação de assistência 
interdisciplinar: Grupo de Apoio ao Diabético, 
Grupo da Melhor Idade, Grupo de Preparação 
para Cirurgia, entre outros; 
 
A avaliação do sistema de gestão ocorre em 
reuniões com a Alta Administração, com o 
Comitê da Qualidade e com os chefes de 
Divisões e Subdivisões. Os principais 
indicadores são: melhoria da qualidade da 
assistência, satisfação do usuário, relatórios da 
ouvidoria. As principais melhorias 
implementadas foram: modernização das 
instalações, criação do conte comigo. 
  

 
 Não foram apresentadas as seguintes  práticas de 
gestão: as melhorias implementadas decorrentes da 
avaliação das práticas de gestão e dos respectivos 
padrões de trabalho relativos ao relacionamento com os 
usuários são de 2002 a 2003. 
 

Fonte: Brasil, 2005, 2006 
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 No que diz respeito à interação com a sociedade percebeu-se que a 

Ouvidoria  era o principal mecanismo utilizado para acesso dos usuários. As 

reclamações recebidas seguiam um fluxo em que poderia ser detectada reclamação 

infundada. Foram citadas várias melhorias implementadas decorrentes das 

reclamações/sugestões recebidas. Havia ações que buscavam avaliar o sistema de 

gestão relativo ao relacionamento com os Cidadãos-usuários do HGeR. 

 Desse modo, viu-se que eram mantidos grupos de apoio que prestavam 

assistência interdisciplinar e promoviam diversas atividades recreativas e culturais 

junto aos usuários. Na seqüência, faz-se a discussão relativa à interação com a 

sociedade, item 3.3 do IAGP, cuja análise de conteúdo está disposta no Quadro 

13(4), como segue: 

Quadro 13(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Interação com a sociedade,  item 3.3 do IAGP 

PFs OMs 
O HGeR mantém contato com a Secretaria de Saúde 
do Estado e dos Municípios da região metropolitana, 
participa de reuniões sobre vigilância epidemiológica 
e de medidas de controle dos agravos à Saúde e 
também, de cursos ministrados pelas Secretarias. 
Também está presente nas campanhas de 
vacinação, participa de Ações Cívicas Sociais 
(ACISO), promove anualmente a campanha de 
Combate ao Glaucoma (2002)  e  participa  
juntamente  com  o  Conselho  Regional  de 
Odontologia da Campanha Anual de Câncer Bucal 
realiza cursos de Auxiliar de Saúde Bucal (2000), 
tendo formado 12 turmas. Mantém canal aberto com 
instituições e áreas do governo participando de 
reuniões;  
 
A avaliação do impacto de sua atuação na sociedade 
ocorre por meio da análise dos relatórios dos 
comandantes das ações empreendidas, na avaliação 
estatística do número de pessoas atendidas pelas 
ações cívicos sociais do Exército (ACISOS) (2002), 
nas campanhas de vacinação (2002) e nas 
campanhas educativas, buscando dimensionar o 
grau de satisfação das instituições atendidas. Nas 
questões ambientais, são mantidos: um plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde e um 
plano de reciclagem de lixo para papel (2001), 
criando em 2004 a Comissão de Controle Ambiental; 
 
Os valores e o comportamento ético são inerentes às 
pessoas que compõem a organização. Suas 
implementações ocorrem por meio de referências 
elogiosas, concessão de medalhas por atitudes 
pessoais de destaque. É concedido pela alta direção 
do hospital ainda o título “amigo do hospital” às 
pessoas do público interno  e  também  do  externo,  
que  se  destacam pelo  

 
Não fica evidenciado como o HGeR estimula a 
participação da sociedade no controle de seus 
resultados institucionais e nem qual o critério 
estabelecido para os agraciados do título Amigo do 
Hospital. 
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relacionamento mais próximo com o hospital. As 
referências são concedidas em todos os níveis 
hierárquicos; 
O HGeR estimula as pessoas a exercerem sua 
cidadania, com apoio à realização de projetos dos 
diversos segmentos hospitalares, dentre eles o 
projeto colméia, promovido pelo SESC, desde 2002. 
Participação em campanhas de doações para 
instituições carentes e distribuição de cestas básicas 
para os funcionários da limpeza; liberação de servidor 
para participar de reuniões mensais do núcleo de 
qualidade do hospital universitário Oswaldo Cruz; 
 
A avaliação das práticas de gestão e dos respectivos 
padrões de trabalho relativos à interação com a 
sociedade é feita por meio dos resultados das ações 
empreendidas, abrangendo o grau de satisfação das 
instituições apoiadas e o grau de satisfação das 
pessoas atendidas, e dos resultados dos indicadores: 
número de eventos envolvendo a sociedade, número 
de pessoas beneficiadas e o número de instituições 
atendidas. São apresentadas as práticas de gestão, 
indicadores e melhorias implementadas. 

 

Fonte: Brasil, 2005, 2006  

  

 No que diz respeito à interação com a sociedade percebeu-se que quanto às 

questões ambientais, o HGeR tratava de forma adequada os seus resíduos sólidos 

de saúde desde sua geração até a sua destinação final, e promovia a reciclagem de 

frascos de soro e papel.  Outro ponto observado é que, além de participar de ações 

cívicas e sociais junto às comunidades menos favorecidas, promovia cursos 

gratuitos nessa área.   

 Viu-se que o HGeR estimulava os valores e o comportamento ético por meio 

de vários instrumentos tais como: referencias elogiosas, concessões de medalhas, 

prêmio Amigo do Hospital.  

 Registra-se ainda que o HGeR estabeleceu mecanismos de avaliação das 

práticas de gestão e dos respectivos padrões de trabalho relativos à interação com a 

sociedade. Na seqüência, faz-se a discussão relativa à Gestão da informação da 

organização item 4.1 do IAGP cuja análise de conteúdo está disposta no Quadro 

14(4), como segue: 
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Quadro 14(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Gestão das informações da organização,  item 4.1 do IAGP 

PFs OMs 
Com base nas estratégias e planos do HGeR, as 
informações são identificadas e coletadas desde o 
ano de 2001, sendo utilizadas no atendimento às 
metas estabelecidas, às necessidades e expectativas 
dos usuários e para gerenciamento do ciclo de 
indicadores de desempenho. As informações são 
selecionadas de acordo com sua pertinência, 
relevância e utilidade no processo de gestão e são 
classificadas quanto ao seu grau de sigilo (reservado, 
confidencial, secreto e ultra-secreto); 

 
São mencionadas as principais informações 
utilizadas bem como os principais processos aos 
quais estão relacionadas, tais como: informações 
relativas aos cidadãos-usuário (necessidades, 
expectativas, nível de satisfação, etc.), coletadas 
trimestralmente por meio da ouvidoria e do site do 
HGeR; informações relativas à gestão de pessoas, 
obtidas por meio de consultas ao sistema integrado e 
pastas funcionais dos servidores; informações sobre 
custos dos principais processos, obtidas pelo sistema 
de administração financeira; informações sobre o 
desempenho dos principais processos finalístico, 
obtidas por meio dos prontuários médicos, atas de 
inspeção de saúde, etc. entre outras; 
 
Fica evidenciada a integração com o sistema de 
gestão administrativa do governo pela obtenção e 
repasse  das  informações  do  HGeR ao escalão 
superior, chegando, de acordo com sua importância, 
via cadeia de comando até ao Ministério da Defesa; 
 
As informações são organizadas em documentos 
próprios como: Boletins internos, Ficha de 
informações gerenciais das organizações militares de 
saúde (FIGOMIS), prontuários Médicos, Registro de 
perícia Médica, sendo arquivados em locais 
apropriados garantindo a sua preservação e 
integridade. Existem normas internas fixando prazos 
e formalidades para a destruição de documentos 
arquivados, impondo maiores exigências para os 
documentos sigilosos. Foi instalada uma rede 
(backbone) de fibra óptica interligando vários blocos 
à policlínica, sendo esta finalizada a estrutura de 
rede;  

 
O sistema de rede de computadores possui sistemas 
de proteção "FireWall" e controle de acesso à internet 
e ao seu conteúdo por meio da tecnologia Proxy. 
Diariamente é realizada cópia dos dados importantes 
e os servidores possuem nobreaks. A tecnologia 
permitiu ao cidadão-usuário o acesso às informações 
por meio do sitio eletrônico em 2005, sendo um 
informativo sistematizado distribuído ao público alvo. 
Os servidores principais utilizam software General 
Public License (GLP) com sistema operacional 
GNU/Linux; 
 
As informações são disseminadas através de 
palestras, referências   são   concedidas  em  todos  
os 

 
Não foram evidenciadas a disseminação na 
manutenção da memória administrativa do HGeR; 
 
Não fica evidenciado um ciclo de aprendizado relativo 
aos padrões e práticas de gestão referentes à Gestão 
das Informações no HGeR. 
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níveis hierárquicos; 
O HGeR estimula as pessoas a exercerem sua 
cidadania, com apoio à realização de projetos dos 
diversos segmentos hospitalares, dentre eles o 
projeto colméia, promovido pelo SESC, desde 2002. 
Participação em campanhas de doações para 
instituições carentes e distribuição de cestas básicas 
para os funcionários da limpeza; liberação de 
servidor para participar de reuniões mensais do 
núcleo de qualidade do hospital universitário 
Oswaldo Cruz; 
 
A avaliação das práticas de gestão e dos respectivos 
padrões de trabalho relativos à interação com a 
sociedade é feita por meio dos resultados das ações 
empreendidas, abrangendo o grau de satisfação das 
instituições apoiadas e o grau de satisfação das 
pessoas atendidas, e dos resultados dos indicadores: 
número de eventos envolvendo a sociedade, número 
de pessoas beneficiadas e o número de instituições 
atendidas. São apresentadas as práticas de gestão, 
indicadores e melhorias implementadas. 

 

Fonte: Brasil, 2005, 2006. 
 
 No que diz respeito à Gestão da informação da organização percebeu-se que 

existia uma preocupação com o armazenamento e a proteção das informações. Viu-

se que foram apresentados mecanismos para a identificação e disseminação e 

controle das informações no âmbito da organização. Contudo, não foi possível 

verificar como as informações disponíveis eram utilizadas para o aperfeiçoamento 

da própria  organização. 

 Viu-se ainda que havia uma preocupação mais acentuada com o controle das 

informações. Contudo, não foram apresentadas inovações e melhorias decorrentes 

da gestão da informação no âmbito da organização.  

 Na seqüência, faz-se a discussão relativa à Gestão das informações 

comparativa, item 4.2 do IAGP cuja análise de conteúdo está disposta no Quadro 

15(4), como segue: 
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Quadro 15(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Gestão das informações comparativa,  item 4.2 do IAGP 

PFs OMs 
 
As informações comparativas são definidas pelo 
Comitê de Qualidade juntamente com a Alta 
Administração em reuniões anuais e antes da 
elaboração do Relatório de Gestão; 
 
Os critérios de seleção das informações 
comparativas são feitos mediante prévia seleção dos 
eventos que possam proporcionar uma maior 
vantagem no benefício, definindo as áreas 
prioritárias, no sentido de reunir necessidade e 
utilidade; 
 
Foram evidenciadas pelo HGeR como são 
priorizadas as informações comparativas bem como 
quais são as referências comparativas utilizadas. 
São selecionados hospitais militares do Brasil, outras 
OM, referenciais de saúde consagrados 
mundialmente por meio de critérios de capacidade 
técnica operacional, em eventos e em visitas em 
organizações de saúde. Somente para entidades 
militares são utilizadas informações do desempenho 
organizacional e estratégico: 
 
 Dentro do ambiente militar são utilizadas 
informações do FIGOMIS que é um banco de dados 
necessário na avaliação de desempenho. As 
informações obtidas fornecem à Organização a 
forma de utilizar os conhecimentos para melhorar 
seus processos organizacionais em busca de novas 
tecnologias, novas práticas, novas condutas, entre 
outras. As melhorias acontecem no processo 
administrativos, reduzindo custos de forma a otimizar 
o planejamento orçamentário 

 
 Não é relatada a relação entre as principais 
informações comparativas utilizadas versus principais 
processos, práticas de gestão e metas da 
organização; 
 
Não ficou evidenciado como  as  informações  obtidas 
são utilizadas pelo HGeR no estabelecimento de 
metas ousadas; 
 
Não fica evidenciado um ciclo de aprendizado relativo 
aos padrões e práticas de gestão referentes à Gestão 
das Informações Comparativas. 
 

Fonte: Brasil, 2005, 2006 
 
 No que diz respeito à gestão das informações comparativas percebeu-se que 

havia visitas à instituições congêneres, estágios, participações em cursos, feiras, 

palestras, exposições, congressos entre outros. Viu-se que eram utilizados como 

referenciais comparativos organizações congêneres e outras Organizações Militares 

de Saúde do Exército (OMSE). Há de se destacar, a Ficha de Informação Gerencial 

das Organizações Militares de Saúde (FIGOMIS) como fonte de informação 

comparativa muito utilizada dentro do ambiente militar como banco de dados 

necessário na avaliação de desempenho.  

Na seqüência, faz-se a discussão relativa à Gestão do conhecimento, item 4.3 

do IAGP cuja análise de conteúdo está disposta no Quadro 16(4), como segue: 
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Quadro 16(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Gestão do conhecimento,  item 4.3 do IAGP 

PFs OMs 
O HGeR mantém um clima favorável e propício ao 
pensamento criativo e inovador, para tanto facilita 
aos servidores, por meio de flexibilização de horários, 
sua participação em cursos, propiciando assim a 
capacitação dos servidores. Os servidores também 
são incentivados a participar de congressos, 
palestras e seminários, além de cursos de 
especializações, residências, mestrado e doutorado;  
 
O compartilhamento do conhecimento ocorre em 
reuniões científicas, nas quais são divulgadas as 
inovações científicas e tecnológicas, trocadas 
informações adquiridas em congressos, palestras e 
simpósios. O conhecimento tácito é convertido em 
explícito por meio de uma equipe, formando um novo 
conceito. Já no processo gerencial middleup-down, 
que valoriza o nível hierárquico intermediário, em que 
a alta administração cria uma visão, enquanto a 
gerência (nível médio) desenvolve os conceitos 
concretos para que o pessoal de linha de frente 
compreenda e implemente.  

 
Fica evidenciada a utilização da gestão do 
conhecimento para melhorar os serviços, pela 
implantação do NETI (Núcleo de Estudos de 
Terapias Integradas), que oferece mais de dez 
terapias naturais, sendo umas inovações 
organizacionais, demonstrando resultados 
satisfatórios junto ao usuário.  
 
Foi evidenciado ciclo de aprendizado relativo aos 
padrões de trabalho e práticas de gestão referentes à 
gestão do conhecimento. 
 

 
 Não está descrito como o HGeR estabelece um 
ambiente propício para a identificação, o 
desenvolvimento e a manutenção do conhecimento; 
 
 Não fica evidenciado como o HGeR  protege o 
conhecimento bem como o tratamento dado a   
proteção  do  capital  intelectual;  
 
O  ciclo  de  aprendizado  relativo  aos  padrões  de 
trabalho e práticas de gestão relativos à gestão do 
conhecimento não está sistematizado. 
 
 

Fonte: Brasil, 2005, 2006. 
 
   
 No que diz respeito à gestão do conhecimento percebeu-se que apenas a 

implantação do Núcleo de Estudos de Terapias Integradas (NETI) evidenciava a 

eficácia da gestão do conhecimento da organização. Viu-se que a gestão do 

conhecimento carecia de muitas inovações e melhorias posto que foram 

identificadas muitas oportunidades de melhorias inclusive com ausência de fatores 

elementares em relação a gestão do conhecimento como: ambiente propício para a 

identificação, o desenvolvimento e a manutenção do conhecimento, tratamento dado 

a  proteção  do  capital  intelectual. 
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 Na seqüência, faz-se a discussão relativa à Sistemas de trabalho, item 5.1 do 

IAGP cuja análise de conteúdo está disposta no Quadro 17(4), como segue: 

 
Quadro 17(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Sistemas de trabalho,  item 5.1 do IAGP 

PFs OMs 
A definição dos cargos é do Estado Maior do Exército 
e provido pelo Departamento Geral do Pessoal, 
regendo sobre cargos militares e servidores civis. As 
pessoas podem participar dos processos da 
organização por meio das comissões: de controle de 
infecção hospitalar, revisão de prontuários, lisura das 
contas médica, ética, etc; 
A agilidade, flexibilidade e oportunidade fazem parte 
da cultura organizacional; 
  
A comunicação ocorre por intermédio de: boletins 
internos, memorandos parte, ordem de serviço e 
requerimento ou diretamente entre as pessoas de 
cada divisão, subdivisão, seção, através de reuniões 
gerais ou setoriais; 
 
 As pessoas são selecionadas de acordo com 
habilidades e aptidões, seguindo critérios de 
competências por nível de função e por habilidades 
específicas. Caso o servidor seja contratado e não se 
adapte ou não alcance o desempenho esperado, ele 
tem a oportunidade de se deslocar para uma outra 
área, pois o preenchimento do cargo é proposto além 
do chefe do setor de pessoal aprovado pela alta 
administração; 
 
 No caso dos servidores temporários a seleção 
baseia-se nas necessidades atendidas por meio de 
comissões temporárias. Ficou ainda evidenciado 
como são definidas e disponibilizada a interlocução 
com o público do HGeR; 
 
O desempenho das pessoas é avaliado e gerenciado 
periodicamente. Os fatores de desempenho são 
avaliados pelo chefe imediato com o auxílio das 
pessoas que estão que estão ligadas diretamente à 
função. É atribuída uma pontuação em diversos 
quesitos avaliados, e consolidada uma ficha  de  
quantificação  de  mérito;  
 
O  sistema  de  remuneração  dos militares está 
fixado por Lei de Remuneração de Militares e atende 
ao plano de carreira estabelecido para as diversas 
postas graduações; os critérios para promoção são 
por antiguidade ou por merecimento; 

 
Para os servidores civis, a remuneração é regulada 
pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 
atendendo ao plano de carreira dentro das categorias 
funcionais, para promoção é utilizado avaliação anual 
de desempenho funcional. 
 

 
 Não está descrito como é feito o alinhamento dos 
métodos de seleção e o preenchimento de cargos e 
funções com as estratégias da organização; 
 
Não está descrito como o gerenciamento do 
desempenho das pessoas é utilizado para estimular a 
obtenção de metas de alto desempenho e a 
promoção da cultura da excelência na organização; 
 
Não foram apresentados os principais indicadores de 
desempenho ou informações qualitativas utilizados na 
avaliação dos padrões de trabalho e práticas de 
gestão relativas ao sistema de trabalho. 
 
 
. 
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As pessoas são reconhecidas por meio de elogios 
formais em reuniões práticas que envolvem os 
funcionários civis e militares. As avaliações dos 
padrões de trabalho são realizados desde 2002 
quando o HGeR aderiu ao programa de qualidade do 
Governo Federal e elaborou a sua primeira auto 
avaliação e criou o Comitê da Qualidade, 
direcionando suas atividades em busca da excelência 
gerencial e capacitação de pessoal. 
 

 

Fonte: Brasil, 2005, 2006. 
 
 No que diz respeito a Sistemas de trabalho percebeu-se que a estruturação 

dos cargos era determinada por diretrizes institucionais, e as pessoas eram 

selecionadas de acordo com suas habilidades e aptidões, seguindo critérios de 

competências por nível de função.  

 Viu-se que eram feitas avaliações periódicas para o gerenciamento do 

desempenho das pessoas, não sendo possível evidenciar como esse gerenciamento 

era utilizado para estimular a obtenção de metas de alto desempenho e a promoção 

da cultura da excelência. 

  Vale assinalar, ainda, que o sistema de remuneração é fixado em lei, sendo 

utilizados vários mecanismos para o reconhecimento das pessoas. O processo 

seletivo é feito por concurso público, e o preenchimento dos cargos é por indicação 

do chefe do Setor de Pessoal. A integração de novos servidores era feita por meio 

de seminários de oito horas, nos quais eram apresentados os aspectos gerais da 

administração, valores, crenças, missão, visão, estratégias e requisitos funcionais.  

 Na seqüência, faz-se a discussão relativa à Educação e Capacitação,  item 

5.2 do IAGP cuja análise de conteúdo está disposta no Quadro 18(4), como segue: 
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Quadro 18(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Educação e capacitação,  item 5.2 do IAGP 

PFs OMs 
 
O HGeR utiliza duas sistemáticas para identificação 
das necessidades de educação/capacitação. A 
primeira por meio da necessidade do serviço, 
visando eliminar carências no desempenho das 
pessoas, identificada pelo sistema de avaliação. A 
segunda identifica os programas de desenvolvimento 
por meio das necessidades do planejamento 
estratégico; 
 
As  pessoas   são   envolvidas   por   meio   do  
incentivo à realização de cursos. Também estão 
descritos nos planos de ação as necessidades de 
capacitação para o sucesso das ações em questão; 

 
As novas pessoas quando chegam à organização, 
assistem a um seminário de oito horas, em que são 
abordados os aspectos gerais da administração do 
HGeR. É oferecidos ainda, treinamento com duração 
de uma semana, dependendo da função que será 
desempenhada. Os chefes de divisão e subdivisão 
participam de cursos oferecidos pela Diretoria Geral 
de Pessoal do Exército (DGP) e pelo GESPÚBLICA. 
As pessoas que atuam diretamente junto aos 
cidadãos-usuário são capacitadas pelas instituições 
de ensino como Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC) entre outros; 
 
Os planos de educação e capacitação são 
compatibilizados por meio de cursos internos 
realizados sem custos organizacionais com 
palestrantes convidados ou com o pessoal do próprio 
HGeR. Em parcerias com as universidades são 
disponibilizadas vagas para aperfeiçoamento de 
pessoal, ou ainda os funcionários que arcam com os 
custos são liberados; 
 
Os servidores são estimulados a repassar as 
informações recebidas em cursos e em reuniões 
técnicas que ocorrem semanalmente. A qualificação 
pessoal é verificada no momento da escolha do 
servidor na realização de tarefas e para fazer parte 
das comissões hospitalares. Para os militares, ele 
deve trabalhar pelo menos dois anos na função a 
qual se aperfeiçoou. Semestralmente são avaliados 
na prática os desenvolvimentos funcionais; 
 
 As avaliações das práticas de gestão e dos 
respectivos padrões de trabalho relativos à educação 
e capacitação ocorrem nas reuniões setoriais e nas 
oficinas anuais com a alta administração, o comitê de 
qualidade e chefes de divisão e subdivisão. São 
apresentadas melhorias implementadas decorrentes 
dessas avaliações. 

 
 Não  fica  evidenciada  a  participação  das  pessoas  
no processo de elaboração do plano de educação e 
capacitação;  
 
Não são citadas as práticas de gestão, controle e 
decorrência referente aos anos de 2004 e 2005, bem 
como das melhorias implementadas em 2005.  
 

 Fonte: Brasil, 2005, 2006. 
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 No que diz respeito à educação e capacitação não ficou evidenciada a 

participação das pessoas no processo de elaboração do plano de capacitação e 

educação. Viu-se que as pessoas eram envolvidas por meio do incentivo à 

realização de cursos, contudo não foram evidenciados os mecanismos utilizados na 

promoção desses incentivos bem como não foram descritos, nos planos de ação, as 

necessidades de capacitação para o sucesso das ações em questão. Destaca-se 

ainda que foram apresentados mecanismos visando avaliar as práticas de gestão e 

os respectivos padrões de trabalho relativos à educação e capacitação, contudo não 

foram apresentados exemplos de melhorias decorrentes dessas avaliações. Na 

seqüência, faz-se a discussão relativa à Qualidade de vida,  item 5.2 do IAGP cuja 

análise de conteúdo está disposta no Quadro 19(4), como segue: 

 
Quadro 19(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Qualidade de vida,  item 5.3 do IAGP 

PFs OMs 
O HGeR promove palestras sobre a segurança no 
local de trabalho e sobre a ergonomia que também é 
verificada durante a aquisição de novos 
equipamentos hospitalares. É mantida uma equipe 
de voluntários nas diversas seções que são treinadas 
para identificar os fatores de risco e segurança, além 
de vigilância do centro do controle de infecção 
hospitalar (CCIH); 
 
Os principais requisitos são: segurança, 
confiabilidade, pronto emprego, satisfação, agilidade, 
presteza. Os indicadores são: plano de chamada, 
atas de inspeção de saúde, programas de 
imunização a hepatite B e regularidade patrimonial; 
 
Com o objetivo de manter o ambiente organizacional 
propício ao bem-estar, o HGeR oferece e incentiva a 
utilização dos seguintes serviços: assistência 
médico-hospitalar e odontológica, social, psicológica, 
nutricional, enfermagem e fisioterápica, além de 
vários outros. Os serviços de apoio são elaborados e 
executados pelos próprios colaboradores de modo a 
atender suas expectativas, ou das necessidades 
levantadas nas pesquisas de clima organizacional; 

 
Estão contemplados nas avaliações semestrais por 
meio da pesquisa de clima organizacional, os 
principais aspectos relevantes para a satisfação das 
pessoas, tais como: satisfação com apoio à família 
militar; plano de carreira; ambiente de trabalho; 
função exercida; atividades de lazer; instrução; 
vencimentos; etc. Com o objetivo de garantir a 
integração e a qualidade de vida fora do ambiente de 
trabalho o HGeR promove festas de confraternização 
e comemorações em restaurantes  

 
Não é mencionado pelo HGeR como as informações 
obtidas são utilizadas para promover e melhorar o 
ambiente de trabalho, o bem-estar e a motivação das 
pessoas, bem como não são descritas as principais 
ações de melhoria implementadas. Não são 
apresentadas as práticas de gestão e controles, 
referentes aos anos de 2002, 2004 e 2005 
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As pessoas são reconhecidas por meio de elogios 
formais em reuniões práticas que envolvem os 
funcionários civis e militares. As avaliações dos 
padrões de trabalho são realizados desde 2002 
quando o HGeR aderiu ao programa de qualidade do 
Governo Federal e elaborou a sua primeira auto 
avaliação e criou o Comitê da Qualidade, 
direcionando suas atividades em busca da 
excelência gerencial e capacitação de pessoal. 
 

 

Fonte: Brasil, 2005, 2006. 
 

 No que diz respeito à Qualidade de vida percebeu-se que foram relatados 

vários fatores que visam ao bem-estar e segurança das pessoas, bem como de 

várias facilidades e incentivos disponíveis aos colaboradores, sendo que muitos 

desses benefícios eram extensivos à família. Viu-se que não ficou evidenciada a 

continuidade do ciclo de aprendizado referente às práticas de gestão e padrões de 

trabalho relativas à qualidade de Vida. Na seqüência, faz-se a discussão relativa à 

Gestão de processos finalísticos, item 5.2 do IAGP cuja análise de conteúdo está 

disposta no Quadro 20(4), como segue: 

 
Quadro 20(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Gestão de processos finalísticos, item 6.1 do IAGP 

PFs OMs 
Os processos finalístico são definidos pelo Exército 
Brasileiro e implementados e refinados pela alta 
administração; 
 
Os serviços são planejados com base nos 
resultados das pesquisas de opinião dos 
atendimentos realizados na ouvidoria e da análise 
do desempenho global, e visa à satisfação dos 
usuários. Todos os processos possuem os seus 
gerentes executivos e as análises são realizadas 
mensalmente. Esses processos passam pelas 
seguintes etapas: identificação das necessidades 
dos clientes; identificação das oportunidades; 
formação do grupo de trabalho; elaboração de um 
projeto para implantação do serviço; implantação, 
acompanhamento e avaliação; 
 
São apresentados os requisitos referentes às 
necessidades dos usuários, relacionados aos 
principais serviços e produtos. O HGeR mantém um 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos de 
saúde e um programa de reciclagem de papel, 
atendendo aos requisitos ambientais de saúde e 
mantém serviços  e comissões  de segurança e 
ergonomia;  

 
Desde 2002, o HGeR mantém um projeto de 
inovações e melhorias (PIM), que detalha as etapas 
dos projetos a  

 
Não foi evidenciado pelo HGeR como são 
considerados o tempo de ciclo dos projetos e a  
transferência das lições aprendidas; 
 
Não é apresentado pelo HGeR como a redução  de  
custos  associadas  ao processo finalístico é 
considerada no seu desempenho futuro. 
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serem realizados. O projeto é baseado no 
planejamento estratégico setorial e global do hospital 
que traça projetos de curto, médio e longo prazo. Os 
projetos são formalizados e avaliados anualmente 
pelos respectivos gerentes executivos, pela alta 
administração, e gera um relatório de avaliação; 

 
O projeto de inovações e melhorias é avaliado 
anualmente e revisado a cada dois anos. A execução 
dos processos finalísticos é feita por equipes 
multidisciplinares, sendo a prestação da assistência à 
saúde padronizada por meio de procedimentos 
operacionais padrão (POP), desde 2003, revisados 
anualmente. São apresentados os indicadores de 
desempenho utilizados são: satisfação dos parceiros, 
desempenho dos estagiários, satisfação dos usuários, 
número de eventos envolvendo a sociedade, número 
de pessoas envolvidas nas ações junto à sociedade, 
número de instituições atendidas, etc; 
 
A diretoria de gestão orçamentária (DGO) é a 
responsável pelos recursos destinados aos processos 
finalísticos, e o HGeR busca a redução de custos, 
descrevendo os processos, indicador / informação 
qualitativa utilizada, melhorias implementadas e as 
decorrências dessas reduções de custos. A avaliação 
das práticas de gestão e dos respectivos padrões de 
trabalho relativos à gestão de processos finalísticos é 
feita nas reuniões da alta administração, comitê de 
qualidade e chefes de divisões e subdivisões; 
 
São apresentadas pela alta direção do HGeR 
melhorias implementadas decorrentes dessa 
avaliação desde o ano de 1998. Foram apresentados 
os principais indicadores de desempenho ou 
informações qualitativas utilizadas na avaliação das 
práticas de gestão e respectivos padrões de trabalho 
relativos à gestão de processos finalísticos. 
 

 

Fonte: Brasil, 2005, 2006. 
 
 No que diz respeito à Gestão dos processos finalísticos percebeu-se que 

eram definidos pelo Exército Brasileiro e implementados e refinados pela alta 

administração. não foi evidenciado como a organização estava inserida nesse 

processo de definição dos seus processos finalísticos. Viu-se que eram 

apresentadas melhorias implementadas decorrentes da avaliação de desempenho 

efetuada na organização e que os recursos para a execução dos processos 

finalísticos eram garantidas pelo escalão superior do Exército – DGO, não sendo 

evidenciado, no entanto, quais eram os mecanismos utilizados pela organização 

visando à garantia do recebimento dos  recursos  disponíveis pelo escalão superior.  
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 Viu-se ainda que não fora apresentado como a redução de custos associados 

ao processo finalísticos era considerada no seu desempenho futuro e nem como as 

necessidades dos cidadãos-usuários, da sociedade e dos processos finalísticos 

eram considerados no estabelecimento dos requisitos dos processos de apoio. Na 

seqüência, faz-se a discussão relativa à Gestão de processos de apoio, item 6.2 do 

IAGP cuja análise de conteúdo está disposta no Quadro 21(4), como segue: 

Quadro 21(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Gestão de processos de apoio, item 6.2 do IAGP 

PFs OMs 
 
Os novos processos ou a adequação dos processos 
de apoio já existentes são projetados e 
implementados durante o desenvolvimento de novos 
serviços ou introdução de novas condutas e está 
previsto no planejamento estratégico; 
 
Os processos de apoio são adequados, em virtude 
do atendimento da legislação ou quando são 
atestados desvios ou o não atendimento dos 
processos finalísticos; 
  
Os principais requisitos estabelecidos para os 
processos de apoio são: segurança, qualidade 
rapidez, integridade da informação, pronto 
atendimento e eficácia; 
 
O HGeR menciona os principais produtos/serviços, 
os requisitos, os indicadores e as melhorias 
decorrentes. Os custos são otimizados a partir dos 
processos: manutenção preventiva de equipamento 
médico hospitalar, do setor de aquisições licitações e 
contratos (SALC), da implantação de dose 
individualizada por pacientes, processo de aquisição 
de materiais desde 2003, Despesas com 
concessionárias, desde 2003; 
 
 A validação dos padrões de trabalho ocorrem nas 
reuniões de auto-avaliação, desde 2002.  Os 
principais indicadores são: redução de custos na 
aquisição de materiais, % de retorno de roupa após 
lavagem, desde 2003, despesas com 
concessionárias, desde 2003. As principais 
inovações foram: serviço de copa funcionando 24h, 
cardápio com 3 opções, fornecimento de 
suprimentos para dietas especiais, a utilização de 
bandejas descartáveis, visita diária de nutricionistas 
a pacientes internados. 

 
 Não se evidenciou como as necessidades dos 
cidadãos-usuário, da sociedade, dos processos 
finalísticos são considerados para estabelecer os 
requisitos dos processos de apoio; 
 
Não foram apresentadas às práticas de gestão, 
indicador/informação qualitativa referentes aos anos 
de 2004 e 2005, relativas à gestão do processo de 
apoio. 

 
 

Fonte: Brasil, 2005, 2006. 
 
 No que diz respeito à gestão de processos de apoio percebeu-se que os 

processos de apoio eram concebidos de forma a atender a legislação pertinente ou 

quando eram  atestados desvios  ou  não  atendimento  dos  processos   finalísticos   

do Hospital. 
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 Viu-se que eram observados requisitos como: segurança, qualidade, rapidez, 

integridade da informação, pronto atendimento e eficácia na definição  dos 

processos de apoio. Contudo, não ficou evidenciado quais os mecanismos utilizados 

para  garantir esses requisitos. Foram apresentados mecanismos visando à 

validação dos padrões de trabalho referente à gestão de processos de apoio bem 

como indicadores pertinentes. Na seqüência, faz-se a discussão relativa à Gestão 

de processos de suprimentos, item 6.3 do IAGP cuja análise de conteúdo está 

disposta no Quadro 22(4), como segue: 

Quadro 22(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Gestão de processos de suprimento, item 6.3 do IAGP 

PFs OMs 
 
A gestão dos processos de compras é feito com 
base na Lei 8.666/93 - Licitações e Contratos 
Administrativos, normas próprias aplicadas no 
âmbito do Ministério da Defesa Regulamento da 
Administração do Exército e as Instruções Gerais 
para a Realização de Licitações e Contratos no 
Comando do Exército; 
 
 As necessidades externas do HGeR são  atendidas 
em média, em dois dias. Quando se trata de 
atendimento de urgência é feito no mesmo dia; 
 
Os indicadores utilizados na gestão de compras são: 
desconformidade do material e rejeições, atraso na 
entrega do material. A qualificação dos fornecedores 
ocorre por meio do sistema de cadastramento de 
fornecedores (SICAF) desde 1994. Este sistema 
impossibilita a participação de fornecedores que não 
estejam com o cadastro atualizado ou que tenha 
recebido alguma penalidade no fornecimento de 
serviço e de materiais. Os fornecedores que não 
atendem aos requisitos não são contratados e a 
obtenção de um equilíbrio entre preço, prazo e 
qualidade são garantidos pelo edital de licitação; 
 
O relacionamento com fornecedores é assegurado 
pelas condições contidas no edital de licitação e é 
atestado e garantido pela descrição no instrumento 
convocatório e da verificação em seu recebimento, e 
por meio de conferências. Os mesmos são avaliados 
conforme valores e diretrizes. Após levantamento 
das suas necessidades, cada setor as encaminha ao 
almoxarifado, que após verificar os níveis de 
estoque, distribui o material para atender ao pedido 
ou solicita a aquisição do material quando o nível de 
estoque não for suficiente para atender às 
necessidades. A Organização possui quatro 
almoxarifados distintos: almoxarifado geral, 
almoxarifado da farmácia hospitalar, almoxarifado do 
laboratório de análises clínicas e o almoxarifado da 
clínica odontológica.  

 
Não é descrito como ocorre a gestão dos bens 
patrimoniais; 
 
 Não fica evidenciado um ciclo de aprendizado 
referente às praticas de gestão e padrões de trabalho 
relativos à gestão de processos de suprimento 

Fonte: Brasil, 2005, 2006. 
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No que diz respeito à Gestão de processos de suprimento percebeu-se que 

não ficou evidenciado o ciclo de aprendizado relativo às práticas de gestão e 

padrões de trabalho referentes à Gestão de processos de suprimento. Viu-se que a 

aquisição de bens e serviços atendiam aos dispositivos legais, regulamentos e 

instruções do Comando do Exército. Registra-se ainda que os fornecedores eram 

selecionados e qualificados por meio do SICAF e que a gestão dos bens materiais e 

estoques era efetuada por quatro almoxarifados distintos, bem como  que o 

relacionamento com os fornecedores era assegurado pelas condições contidas no 

edital de licitação. Na seqüência, faz-se a discussão relativa à Gestão orçamentária 

e financeira, item 6.4 do IAGP cuja análise de conteúdo está disposta no Quadro 

23(4), como segue: 

Quadro 23(4) - Registros da Observação e dos Relatórios analisados quanto 
à Gestão orçamentária e financeira, item 6.4 do IAGP 

PFs OMs 
 
O orçamento é definido após aprovação dos 
orçamentos da União, pelo Congresso Nacional, do 
Ministério da Defesa e do Exército. A alta 
administração provisiona recursos financeiros por 
meio de um orçamento mensal e trimestral 
específica. A proposta orçamentária é destinada 
para a vida vegetativa da organização e é elaborada 
por meio do programa de apoio administrativo 
buscando adequar os recursos com as 
necessidades; 
 
O monitoramento é feito pela fiscalização 
administrativa e avalia a execução orçamentária e 
financeira por intermédio de consultas no sistema de 
administração financeira do governo federal, 
verificando gastos com as diversas necessidades e 
atividades;  
 
Os riscos financeiros são avaliados e administrados 
em reuniões que participam os agentes executores 
diretos e o responsável pela conformidade 
·documental. Os recursos financeiros são 
provenientes do Tesouro Nacional e do Fundo do 
Exército. São administradas também pelo HGeR 
receitas arrecadadas pela exploração de bens e 
imóveis; 

 
 É mencionado que toda e qualquer despesa 
realizada No HGeR só poderá ser iniciada se houver 
disponibilidade de crédito orçamentário, desta forma 
toda gestão financeira orçamentária estará 
compatibilizada com o orçamento aprovado; 
 
A captação de recursos financeiros pela utilização 
das instalações ocorre com pagamento de taxa de 
uso por prestadores de serviços diversos. As 
avaliações ocorrem por meio de reuniões periódicas 
do corpo administrativo; 

 
Não ficou evidenciada a gestão das receitas 
decorrentes do recolhimento de  taxas pelo contrato 
de seção de uso por prestadores de serviços (banca 
de revistas, banco, livraria, estacionamento etc 

Fonte: Brasil, 2005, 2006. 
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 No que diz respeito à gestão orçamentária e financeira percebeu-se que o 

orçamento é definido após aprovação da União, pelo Congresso Nacional. Destaca-

se que a Alta Administração provisiona recursos por meio de orçamentos mensais e 

trimestrais.  A alta administração por meio do Programa de Apoio Administrativo 

buscava adequar os recursos com as metas estabelecidas. Viu-se ainda que no 

caso de ocorrer a não descentralização dos recursos previstos pode ser acionado 

um Plano de Economia para a redução de gastos visando superar a falta de 

recursos.  

No caso de sobra de recursos, pode ser solicitado ao órgão gestor do recurso, 

uma troca de finalidade da aplicação da verba. São recebidas taxas provenientes de 

receitas da própria instituição, como permissão de uso de restaurantes, cantinas 

entre outros. Contudo, não ficou evidenciada a gestão das receitas decorrentes do 

recolhimento de taxas pelo contrato de seção de uso por prestadores de serviços 

(banca de revistas, banco, livraria, estacionamento etc.). 

 
4.2.3 Análise dos (PFs) e das (OMs) identificados no HGeR em relação às 
práticas verificadas no Critério 7 – Resultados 
 

 Os gráficos e o resultado da pesquisa de opinião no HGeR a seguir 

apresentados buscam evidenciar, alguns dos principais resultados alcançados pelo 

HGeR, no que se refere à gestão da qualidade no período de 2005 a 2007. Para 

efeito da leitura dos gráficos deve ser levado em consideração o seguinte: as metas 

e os referenciais comparativos  pertinentes4 constantes dos gráficos evidenciam o 

padrão ideal de qualidade exigido para cada indicador (benchmarking)5. As metas 

apresentadas nos gráficos a seguir, foram buscados internamente, já os referenciais 

comparativos pertinentes foram buscados externamente ao HGeR. 

______________________________ 
4Metas e Referenciais Comparativos: Indicadores, práticas ou resultados desenvolvidos ou 
alcançados por organização pública ou privada, que possam ser usados para fins de comparação ou 
benchmarking (BRASIL, 2005, p.59). 
 
5Benchmarking: consiste em escolher um padrão, geralmente o desempenho da melhor empresa 
em  determinado negócio, definir esse padrão como meta a ser alcançada e procurar atingir esse 
marco. Seu objetivo é descobrir desempenhos superiores e estudar os processos e os procedimentos 
que levaram a esse resultado, a fim de aplicá-lo também (BARROS NETO, 2001, p.134). 
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 As análises apresentadas são relativas à leitura individualizada de cada gráfico 

apresentado. Dessa forma e de acordo com o observado nos gráficos constantes do 

Critério 7 - Resultados, a seguir demonstrados, chegou-se às seguintes 

constatações. De acordo com a leitura do indicador nível de satisfação global do 

cidadão usuário constante do gráfico 1(4), verifica-se que, no período compreendido 

entre 2005 a 2006, o nível de satisfação global do cidadão usuário do HGeR era 

extremamente favorável. Inclusive, no ano de 2005, o desempenho alcançado pelo 

Hospital ficou acima do referencial comparativo estabelecido como padrão ideal de 

qualidade. Contudo, não foi possível verificar o nível de tendência nos anos da 

pesquisa, no caso 2004, 2005 e 2006 demonstrando descontinuidade e falta de 

padrão das práticas em relação ao indicador em questão.  

 Um outro fator importante a ser destacado é o fato de que, a partir de 2006, 

verifica-se que o nível de satisfação global do cidadão usuário começou a decrescer 

e que, conseqüentemente, o nível de insatisfação global do cidadão usuário 

começou a aumentar, embora que moderadamente. 
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Gráfico 1(4) – Nível de Satisfação Global do Cidadão Usuário 
 Fonte: (HGeR, 2006). 
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 De acordo com a leitura do indicador grau de insatisfação do cidadão usuário 

constante do gráfico 2(4), verifica-se que o número de reclamações dos usuários do 

HGeR cresceu  no ano de 2006 quando comparado com o ano de 2005. O HGeR 

apresentou tendência desfavorável no período de 2005 a 2006 e desempenho 

inferior ao referencial comparativo e a meta estabelecidos como padrão de 

qualidade relativo ao indicador.  
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Gráfico 2(4) – Grau de Insatisfação do Cidadão Usuário 
  Fonte: (HGeR, 2006).  
                      

 
 De acordo com a leitura do indicador grau de satisfação do cidadão usuário 

constante do Gráfico 3(4) referente ao número de elogios, verifica-se que em 2005 o 

HGeR apresentava um resultado extremamente favorável quanto a elogios 

recebidos, em relação ao ano de 2004, inclusive muito acima da meta e do 

referencial comparativo apresentados. Contudo, em 2006, verifica-se uma queda no 

número de elogios recebidos, inclusive neste ano (2006), houve queda na meta e no 

referencial comparativo, ou seja, um resultado extremamente desfavorável para o 

HGeR quando comparado com 2005. Dessa forma, de acordo com a leitura do 

gráfico 3(4) relativo ao número de elogios, conclui-se que houve uma redução no 

padrão de qualidade no HGeR, em 2006 e mesmo em relação ao ano de 2005, visto 

que se manteve o desempenho inferior a meta e ao referencial comparativo 

pertinente estabelecidos.  
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Gráfico 3(4) - Satisfação do Cidadão Usuário  
FONTE: (HGeR, 2006). 
                                                 
 Da leitura do gráfico 4(4)6

 – grau de satisfação do público interno (Oficiais, 

Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados), em relação ao ano de 2006,  verifica-

se que, num universo de respostas entre I - Insuficiente, R - Regular, B - Bom, MB - 

Muito bom e E - Excelente, prevaleceu o BOM, como melhor conceito/grau de 

satisfação dado pelo público interno do HGeR. Ressalte-se que o resultado BOM, foi 

inferior às metas e ao referencial comparativo pertinente estabelecido. Dessa forma, 

de acordo com a leitura do gráfico 4(4) relativo ao grau de satisfação do público 

interno do HGeR conclui-se que o  HGeR apresentou um desempenho muito abaixo 

do padrão de qualidade estabelecido em 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
6 Gráfico não inclui os aposentados e pensionistas, servidores civis e dependentes que 
utilizam os serviços oferecidos pelo HGeR. 
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Gráfico 4(4) - Grau de Satisfação do Público Interno do HGeR  
Fonte: (HGeR, 2006).  
Convenção: I – Insuficiente; R – regular; B – Bom; MB – Muito bom 
 
 Da leitura do gráfico 5(4) – Índice de resolubilidade verifica-se que em  2004, 

começou o  declínio no índice de soluções dos problemas no HGeR  ou seja, o 

gráfico apresenta uma tendência desfavorável no período considerado (2004 – 

2006), com uma queda acentuada em 2006 em relação aos anos anteriores, e 

resultados desfavoráveis ou seja, abaixo da meta estabelecida.  

 Assim, de acordo com a leitura do gráfico 5(4), relativo ao índice de 

resolubilidade conclui-se que, desde o ano de 2004, o padrão de qualidade do 

HGeR aponta queda no número de soluções dos problemas, quando comparados 

com os dois últimos anos, visto que houve uma tendência desfavorável no período 

considerado (2004 – 2006) e desempenho inferior à meta estabelecida ainda que 

esteja acima do referencial comparativo pertinente. O Índice de Resolubilidade 

refere-se ao montante de soluções dos problemas alcançadas pelo hospital durante 

o ano e foi estabelecido pela direção do HGeR. 
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Gráfico 5(4) - Índice de resolubilidade.   
Fonte: (HGeR, 2006).  
 

 Da leitura do Gráfico 6(4) – Satisfação do Cidadão usuário com serviços e 

produtos observou-se o seguinte: em relação à roupa de cama, verifica-se uma 

tendência decrescente ou desfavorável no período de 2004 a 2006 e desempenho 

inferior à meta e ao referencial comparativo pertinente, evidenciando, assim, uma 

queda continua no padrão de qualidade relativo a este item. Em relação a 

instalações e equipamentos e Limpeza não foi possível analisar a tendência no 

período de 2004 a 2006 e desempenho inferior ao referencial comparativo pertinente 

e a meta estabelecida pelo Hospital. Verificou-se ainda que o ano de 2005 foi o 

melhor resultado obtido pelo HGeR  em relação aos itens: Instalações e 

Equipamentos e Limpeza  decrescendo em qualidade a partir  de 2006. 
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 Da 

leitura do gráfico 7(4) – Satisfação do Cidadão Usuário com Serviços de Apoio 

verifica-se que todos os itens apresentam desempenho inferior à meta estabelecida 

pelo Hospital. Contudo, o ano de  2005 é o que apresenta melhores resultados em 

relação à maioria dos itens investigados. 
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Da leitura do gráfico 8(4) – Satisfação do Cidadão Usuário com o 

Atendimento, verifica-se que todos os itens apresentam desempenho inferior à meta 

estabelecida pelo Hospital. Contudo, verifica-se que 2006 é o ano que apresenta 

melhores resultados em relação à maioria dos itens investigados. 

 
 

Da leitura do gráfico 9(4) – Avaliação Geral dos Padrões de Atendimento 

verifica-se que em relação aos Serviços (SV) Médicos, Serviços de Enfermagem e 

Serviços Hospitalares não foi possível realizar análise de tendência. Com relação à 

análise de desempenho, verificou-se que todos os itens estavam abaixo da meta 

estabelecida. Contudo, verifica-se que 2005 é o ano que apresenta resultados 

satisfatórios em relação à maioria dos itens investigados quando comparado com os 

outros anos analisados. 
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Gráfico 9(4) - Avaliação Geral dos Padrões de Atendimento 
  Fonte: (HGeR, 2006).  
 

Da análise dos resultados da pesquisa de opinião encomendada pelo 

Comando da Sétima Região Militar e Sétima Divisão de Exército com a finalidade de 

avaliar a qualidade dos serviços oferecidos pelo Hospital junto ao usuário interno do 

HGeR, (Oficiais, Praças e Servidores Civis) relativo ao ano de 2007, num total de 

251 pesquisados, chega-se às seguintes conclusões: em relação a avaliação  dos 

principais serviços oferecidos pelo HGeR verifica-se, de acordo com os resultados 

consolidados da pesquisa,visualizado nos quadros 24(4) e 25(4), que do universo de 

respostas compreendendo entre insuficiente, regular, bom, muito bom e excelente  

prevaleceu como resultado da avaliação, o conceito R (regular). 

Em relação aos resultados da avaliação por segmento, constante dos 

quadros 24(4) e 25(4) verifica-se o seguinte: num total de 57 oficiais que 

participaram da pesquisa a maioria apontou o conceito B; num total de 185 praças 

que participaram da pesquisa prevaleceu o conceito R; num total de nove servidores 

civis que participaram da pesquisa prevaleceu o conceito B. Dessa forma, de acordo 

com a análise dos resultados da pesquisa de opinião sobre a qualidade dos serviços 

oferecidos pelo HGeR em 2007,  conclui-se que o conceito  Regular dado pela  

maioria  dos   pesquisados  representa  o  conceito predominante na avaliação do 

HGeR, confirmando a tendência decrescente e o desempenho desfavorável em 

relação ao padrão de qualidade dos serviços oferecidos aos usuários quando 

comparados com os anos anteriores. 
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 CAPÍTULO 5 
_________________________________________________________________ 

                                                                                        “Uma     “boa”      pesquisa       suscita,    no    
                                                                                         mínimo,    tantas  questões  novas quantas  
                                                                                         não  consegue responder”.  
                                                                                         (LAVILLE E DIONNE, 1999, p.229). 
 

 

5. ANÁLISES E RECOMENDAÇÕES 
 

Este capítulo apresenta as respostas da pesquisa ao objetivo geral e aos 

objetivos específicos propostos no estudo. Além de atender ao que foi exposto no 

desenvolvimento do trabalho, também contém sugestões, recomendações e 

julgamentos a partir dos fatos discutidos e interpretados, segundo referencial e 

metodologia proposta. 

 

5.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS VERIFICADOS EM RELAÇÃO AOS 

PONTOS FORTES (PFs) E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (OMs) EM 

DECORRÊNCIA DA ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE QUALIDADE ENCONTRADAS 

NO HGeR DE ACORDO COM O MODELO DE EXCELÊNCIA EM  GESTÃO.  

   

  Conforme visto no capítulo anterior, utilizou-se as perguntas constantes do 

IAGP para identificar os Pontos Fortes (PFs) e as Oportunidades de Melhorias 

(OMs) no HGeR de acordo com o Modelo de Excelência em Gestão adotado. A 

diferença básica da síntese a ser apresenta a seguir, quando comparadas aos 

quadros anteriormente verificados, foi obtida e consolidada em um resumo das 

principais práticas de gestão de pontos fortes e oportunidades de melhorias  em 

relação a cada critério do modelo estudado. 

  Dessa forma, foi possível atender ao objetivo específico: fazer um estudo dos 

pontos fortes e das oportunidades de melhoria em decorrência da adoção de 

práticas de qualidade encontradas no HGeR, de acordo com o Modelo de 

Excelência em Gestão adotado, conforme pode ser verificado nas próximas seções. 
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5.1.1 – Síntese dos principais Pontos Fortes (PFs) e Oportunidades de 
Melhorias (OMs) verificadas no HGeR em relação aos Critérios de Excelência 
constante do Modelo de Excelência em Gestão.  
 
Quadro 26(5) - Síntese dos PFs e OMs identificados no HGeR em relação ao 
critério 1 – Liderança 
 

Fonte: Pesquisa direta (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CRITÉRIOS 

 
PONTOS FORTES - PFs

 
OPORTUNIDADES DE 

MELHORIAS – OMs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 – LIDERANÇA 
 

 
- Missão, Visão, Valores e 
Princípios da Organização 
amplamente disseminados. 
 
- Comprometimento da Força 
de Trabalho com a cultura da 
excelência. 
 
- Padrões de Trabalho (PT) 
orientados por várias 
comissões especificas com 
manuais que funcionam como 
Normas Gerais de Ação 
(NGA) e planejados de acordo 
com procedimentos 
operacionais padrão (POPs).

 
- Ausência de exemplos de 
inovações ou aperfeiçoamentos 
introduzidos recentemente 
decorrentes das práticas de 
gestão e padrões de trabalho 
relativos à cultura da excelência. 
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Quadro 27(5) - Síntese dos PFs e OMs identificados no HGeR em relação ao 
critério 2 – Estratégias e Planos. 

Fonte: Pesquisa direta (2008). 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
CRITÉRIOS 

 
PONTOS FORTES - PFs

 
OPORTUNIDADES DE 

MELHORIAS – OMs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – ESTRATÉGIAS E PLANOS 
 

 
- O Planejamento Estratégico 
do HGeR  é estruturado de 
forma adequada, alinhado à 
Missão, Visão de Futuro, 
Valores, Crenças e Princípios 
Institucionais, contemplando 
cada setor do HGeR. 
 
- Foram consideradas na 
Formulação das Estratégias 
as necessidades dos usuários 
e dos diversos setores 
internos do HGeR. 
 
- São mantidos convênios 
parcerias com Universidades 
formadoras de profissionais 
de nível médio e superior, e 
instituições de saúde 
Municipal e Estadual. 
 
- Na implementação dos 
Planos, são previamente 
ministradas palestras e 
treinamentos aos executores,  
minimizando assim a  
margem  de erros, e o 
acompanhamento da 
implantação é feito durante 
três meses, em que são 
observados desvios e 
aceitação  por parte do 
usuário, procedendo o 
realinhamento quando 

á i

 
- Não fica evidenciado no HGeR 
um ciclo de aprendizado 
referente as práticas de gestão e 
padrões de trabalho referente à 
formulação das Estratégias. 
 
- Na formulação do sistema do 
desempenho não foram 
apresentadas as metas de curto 
e longo prazo dos principais 
indicadores, bem como a época 
de sua implementação, 
impossibilitando assim a 
avaliação de sua continuidade. 
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Quadro 28(5) - Síntese dos PFs e OMs identificados no HGeR em relação ao 
Critério 3 - Cidadãos e Sociedade. 

Fonte: Pesquisa direta (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CRITÉRIOS 

 
PONTOS FORTES - 

PFs 

 
OPORTUNIDADES DE 

MELHORIAS – OMs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – CIDADÃOS E SOCIEDADE 
 

 
- Os usuários do HGeR são 
classificados em quatro 
grupos, e suas necessidades 
são identificadas por meio de 
vários instrumentos. 
 
- As informações são 
coletadas pela Ouvidoria e in 
loco com seus usuários, no 
momento do atendimento, 
buscando-se resolver suas 
reivindicações  de imediato. 
 
- O HGeR trata de forma 
adequada os resíduos sólidos 
de  
saúde desde a sua geração 
até a destinação final e 
também promove a 
reciclagem de papéis. 
 
- O HGeR participa de várias 
campanhas de vacinação, 
promove anualmente a 
campanha de combate ao 
glaucoma, participa de 
campanha anual de câncer 
bucal, realiza cursos de 
auxiliar de saúde bucal desde 
2002, tendo sido formado 
várias turmas. 
 
 

 
- Não há evidências de como o 
HGeR avalia se seus serviços 
são conhecidos pelo universo de 
usuários que ele deva atender. 
 
- Não foi relatado como o HGeR 
estimula a participação da 
sociedade no controle de seus 
resultados institucionais. 
 
- Não ficou evidenciada a 
continuidade do ciclo de 
aprendizado referente às 
práticas e padrões de trabalho 
relativos ao relacionamento com 
os cidadãos usuários e a 
interação com a sociedade. 
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Quadro 29(5) - Síntese dos PFs e OMs identificados no HGeR em relação ao 
Critério 3 – Informação e Conhecimento. 

 Fonte: Pesquisa direta (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITÉRIOS 

 
PONTOS FORTES - PFs

 
OPORTUNIDADES DE 

MELHORIAS – OMs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – INFORMAÇÃO E  
 CONHECIMENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- As informações são 
coletadas junto ao público 
interno/externo, usuários e 
escalões superiores, e 
selecionadas de acordo com 
sua pertinência, relevância e 
utilidade, sendo disseminadas 
por diversos meios. 
 
 
 
 

 
- O uso da tecnologia da 
informação encontra-se em fase 
de implantação com o objetivo de 
otimizar as práticas já existentes. 
 
- Não foi evidenciada a 
disseminação da memória 
administrativa do HGeR. 
 
- As informações comparativas 
são selecionadas seguindo 
critérios, e definidas pelo Comitê 
da Qualidade e a Alta 
Administração, não sendo 
descrito como são priorizadas, 
nem como são relacionadas com 
os principais processos, práticas 
de gestão e metas do HGeR.  
 
- Não ficam evidenciados os 
ciclos de aprendizado nos 
critérios: Gestão da Organização 
e Gestão das Informações 
Comparativas.  
 
- A gestão das informações se 
limita à inclusão dos dados da 
organização em um sistema do 
Exército conhecido como 
FIGOMIS não sendo, no entanto, 
demonstrado como se utiliza 
desse sistema em benefício da 
própria organização para a 
promoção de melhorias ou 
inovações. 
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Quadro 30(5) - Síntese dos PFs e OMs identificados no HGeR em relação ao 
Critério 5 – Pessoas. 

 Fonte:  Pesquisa direta (2008). 
 

 
CRITÉRIOS 

 
PONTOS FORTES - 

PFs 

 
OPORTUNIDADES DE 

MELHORIAS – OMs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – PESSOAS 
 

 
- A estruturação dos cargos 
no HGeR é determinada por 
diretrizes institucionais, e as 
pessoas são selecionadas de 
acordo com suas habilidades 
e aptidões, seguindo critérios 
de competências por nível de 
função. 
 
- O sistema de remuneração 
é fixado em Lei, e são 
utilizados vários mecanismos 
para reconhecimento das 
pessoas. 
 
- O processo seletivo é feito 
por concurso público, e 
preenchimento dos cargos é 
por indicação do chefe do 
setor de pessoal. 
 
- A integração de novos 
servidores é feita por meio de 
seminário de oito horas onde 
são apresentados os 
aspectos gerais da 
administração, valores, 
crenças, missão, visão 
estratégias e requisitos 
funcionais. 
 
- Os servidores são 
estimulados a repassarem as 
informações recebidas em 
cursos reuniões técnicas, e 
devem atuar na função para 
qual se especializou durante 
dois anos, para consolidar 
seus conhecimentos 
adquiridos, permitindo que 
seus resultados sejam 
avaliados na prática do 
desenvolvimento funcional. 
 
 

 
- São feitas avaliações 
periódicas para o gerenciamento 
do desempenho das pessoas, 
não ficando evidenciado como 
esse gerenciamento é utilizado 
para estimular a obtenção de 
metas de alto desempenho e a 
promoção da cultura da 
excelência. 
 
- Não fica evidenciada a 
participação das pessoas no 
processo de elaboração do 
plano de capacitação e 
educação. 
 
- Não fica evidenciada a 
continuidade no ciclo de 
aprendizado referente às 
práticas de gestão e padrões de 
trabalho relativo à Qualidade de 
Vida.  
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Quadro 31(5): Síntese dos PFs e OMs identificados no HGeR em relação ao 
Critério 6 - Processos. 
 

Fonte: Pesquisa direta (2008). 
 
  
 
 
 

 
 

 
CRITÉRIOS 

 
PONTOS FORTES - PFs

 
OPORTUNIDADES DE 

MELHORIAS – OMs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – PROCESSOS 
 

 
- Os principais padrões de 
trabalho são orientados por 
comissões específicas e 
executados por equipes 
multidisciplinares, por meio de 
procedimentos operacionais 
padrão (POP), revisados 
anualmente. 
 
- A aquisição de bens e 
serviços atende aos 
dispositivos legais (Lei 
8.666/93 - Licitação e 
Contratos Administrativos e 
Regulamento da 
Administração do Exército). 
 
- A qualificação dos 
fornecedores é feita por meio 
do sistema de cadastramento 
de fornecedores (SICAF). 
 
- O orçamento é definido após 
aprovação da União, e no 
caso de ocorrer à 
descentralização dos recursos 
previstos, é acionado um 
plano de economia para 
redução de gastos e superar 
a falta de recursos. No caso 
de sobra de recursos, pode 
ser solicitado ao órgão gestor 
do recurso, uma troca de 
finalidade da aplicação da 
verba. 
 
 

 
- Não foi apresentado como a 
redução de custos associados ao 
processo finalístico, é 
considerada no seu desempenho 
futuro.  
 
- Não fica evidenciado como as 
necessidades dos cidadãos-
usuário, da sociedade e dos 
processos finalísiticos são 
considerados no estabelecimento 
dos requisitos dos processos de 
apoio. 
 
-  Não fica evidenciado o ciclo de 
aprendizado relativo às práticas 
de gestão e padrão de trabalho 
referentes à Gestão de 
Processos de Suprimento. 
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Quadro 32(5) - Síntese dos PFs e OMs identificados no HGeR em relação ao 
Critério 7 - Resultados. 
 

 Fonte: Pesquisa direta (2008). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITÉRIOS 

 
PONTOS FORTES - PFs

 
OPORTUNIDADES DE 

MELHORIAS – OMs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 – RESULTADOS 
 

 
- O HGeR apresentou quase 
todos os indicadores 
elencados no sistema de 
medição do desempenho da 
organização; 
 
- Para a maioria dos 
indicadores  foi apresentado o 
referencial comparativo 
pertinente, sendo alguns com 
tendência favorável para o 
período considerado e 
desempenho superior ao do 
referencial adotado. Os mais 
evidenciados foram os 
relativos aos serviços e 
produtos e os menos 
evidenciados foram os 
relativos aos processos de 
apoio e organizacionais. 
 

 
.  Deixaram de ser apresentados 
alguns resultados relevantes; 
  
- Para a maioria dos indicadores 
não foi possível verificar nível de 
tendência; 
 
- Não foi descrito conteúdo dos 
referenciais comparativos 
apresentados. 
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5.1.2 – Análise conclusiva em relação às práticas de gestão identificadas no 
HGeR por meio do levantamento dos principais  PFs e OMs 
 

 De acordo com o levantamento realizado acerca das práticas de qualidade 

verificadas no HGeR em relação ao Critério 1 - Liderança chegou-se as seguintes 

conclusões: que o Diretor do HGeR, Coronel Lucena, foi um elemento presente, 

motivador, promovendo o comprometimento entre todos os membros do hospital 

mostrando-se acessível a sugestões, permitindo e incentivando a implantação de 

novas idéias.  

 Verificou-se, ainda, conforme análise dos relatórios de gestão, entrevistas e 

observações pessoais que o Coronel Lucena, atuou pessoalmente, junto à alta 

administração, com o Sub-diretor e Chefes de Divisão fazendo parte do Programa 

Excelência Gerencial do Exército (PEG/EB), no planejamento e soluções de 

problemas, reunindo-se diariamente com a equipe para a tomada de decisões.  

Contudo, não foi mencionado como foi a atuação do Diretor na busca de novas 

oportunidades para a organização e nem há evidência que os gestores atuais sejam 

capacitados nas competências de liderança requeridas face às necessidades 

técnico-profissionais, dentro de um programa pré-estabelecido.  

 Há de destacar, conforme já observado, que essa forma de liderança trouxe 

inovações na  administração de uma organização militar fundada nos princípios da 

disciplina e hierarquia, ao descentralizar o comando e criar comitês para opinar, na 

busca de soluções para o hospital. Isto, não somente, em termos de natureza 

operacional e gerencial mas também estratégicas. Sobre a questão da hierarquia, 

Hamel  afirma o seguinte: 

  
                                      Devemos aprender a coordenar os esforços  de milhares  de      
                                              pessoas       sem   criar    uma     hierarquia     opressiva   de   
                                             administradores;   manter   o  controle  sobre  os  custos sem      
                                             sufocar a imaginação humana; e construir  organizações  em   
                                             que  a   disciplina   e   a   liberdade   não  sejam mutuamente    
                                             exclusivas (HAMEL, 2007, p.8). 
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Entretanto, apesar da gestão participativa empreendida pela direção do 

HGeR, demonstrando, com isso, uma preocupação com uma gestão voltada pela 

qualidade, é possível identificar, ao analisar os PFs e OMs, muitos problemas com a 

liderança, demonstrando, dessa forma,  que a capacidade diretiva superior não foi 

suficiente para  superar os inúmeros desafios relativo ao critério 1 – liderança. 

Outrossim, não há informação sobre que providências foram tomadas pela alta 

direção visando a correção, em relação às oportunidades de melhoria identificadas 

em relação ao critério analisado,  bem como nos demais.   

Um outro aspecto analisado é a constatação de que os pontos fortes 

superaram as oportunidades de melhoria, demonstrando assim, uma evolução da 

qualidade no HGeR. Tal evolução deu-se em decorrência das sucessivas auto-

avaliações e validações realizadas no âmbito da organização. Nesse sentido, 

destaca-se, como positivo, a implantação do modelo de excelência no HGeR, uma 

vez que, esse modelo tem como fundamento  a aplicação de auto-avaliação e 

validação continuadas. 

Em relação ao Critério 2 – Estratégias e Planos chegou-se as seguintes 

conclusões: O HGeR possui um Planejamento Estratégico com planos 

implementados. Entretanto, não ficou evidenciado um ciclo de aprendizado  

referentes as práticas de gestão e padrões de trabalho referente à formulação das 

Estratégias. Um outro ponto a destacar é o fato de que na formulação do sistema do 

desempenho não foram apresentados as metas de curto e longo prazo dos 

principais indicadores bem como a época de sua implementação, impossibilitando 

assim a avaliação de sua continuidade. 

Em relação ao Critério 3 – Apesar de classificar os seus usuários e da preocupação 

de identificar suas necessidade por meio de vários instrumentos contudo,  não há 

evidências de como o HGeR avalia se seus serviços são conhecidos pelo universo 

de usuários que ele deva atender e nem como estimula a participação da sociedade 

no controle de seus resultados institucionais.De acordo com o levantamento 

realizado acerca das práticas de qualidade verificadas no HGeR em relação ao 

Critério 4 - Informação e Conhecimento chegou-se as seguintes conclusões: parece 

haver uma preocupação maior com a confidencialidade do que com o conteúdo 

como ferramenta de gestão.  
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 Embora relatado que o hospital seleciona congêneres com base em 

referenciais consagrados mundialmente, não demonstrou isso em seus quadros de 

resultados.  

 Conforme verificado no Relatório de Avaliação do Prêmio da Qualidade e 

gestão Pernambuco (PQGP, 2005), a gestão do capital intelectual representa uma 

das grandes lacunas do HGeR, uma vez que este não dispõe de um levantamento 

das necessidades  de   treinamento   de   seus   profissionais   militares  e  civis,  

ligados  às atividades que exercem ou que poderão vir a exercer, dentro de um 

planejamento. A liberação para participação em congressos e eventos não está 

contida num plano de capacitação, nem há garantia de proteção e internalização do 

conhecimento adquirido com o capital intelectual. Em relação à área de tecnologia 

da informação foi verificado através da entrevista com o diretor, Coronel Lucena, 

(ENTREVISTA N. 1, 2007),  que há uma carência muito grande nessa área. 

Segundo o Coronel, não há recursos disponibilizados para informatizar todos os 

setores do hospital. 

 Cabe ressaltar ainda que de acordo com o verificado nos principais relatórios 

de gestão analisados no período  compreendido  entre  2005  a  2007, o critério, ora 

analisado, recebeu a menor avaliação, quando comparado com os demais, só 

ultrapassando em pontuação o Critério 5 - Pessoas. Contudo, de acordo com os 

resultados da avaliação do PQGF ciclo 2006, o Critério Informação e Conhecimento 

passa a ser o item de menor avaliação perdendo neste ano inclusive para o critério 

Pessoas (BRASIL, 2006). Dessa forma, o HGeR demonstra que ainda necessita 

avançar e evoluir, consideravelmente, em relação  à gestão do conhecimento.  

 Tal situação em relação a esse critério se confirma na análise dos 

respondentes das entrevistas que demonstraram desconhecimento sobre o tema da 

gestão do conhecimento. Veja-se, por exemplo, o que disse o um dos entrevistados. 

 
                                      A gestão   do   Conhecimento   permite   que   os   colaboradores      
                                      do   Hospital   tenham   conhecimento   dos   diferentes   tipos  de  
                                      atividades       desenvolvidas        e     o     seu     relacionamento,  
                                      facilitando    o   trabalho   de  todos  e  quando  indagado sobre o  
                                      que     pensa     os     colaboradores   do   HGeR   ser  gestão  do  
                                      conhecimento      respondeu       o      seguinte:    a    gestão    do  
                                      conhecimento    se     constituía     como    mais    uma   atividade   
                                      burocrática e restrita à administração (ENTREVISTA N. 2, 2007). 
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Outro respondente, quando perguntado sobre que oportunidades para a 

melhoria poderia sugerir, respondeu o seguinte: 
 
                                                                                                                           
                               O    desafio    é     implantar    um     sistema      de     gestão     do  

                                                          conhecimento         como        um         processo         sistemático,  
                                                          articulado         e        intencional        apoiando        a       geração 
                                                          disseminação         e          apropriação         do       conhecimento          

                                      com     o       propósito       de      atingir      a      excelência      em              
                                      todo        os       processos       desenvolvidos      no         Hospital  

                                                          (ENTREVISTA N. 1, 2007). 
   

 O entendimento é de que o processo de gestão, no que se refere 

especificamente, à gestão do conhecimento ainda é muito incipiente no HGeR, tanto 

porque  pouco tem sido feito a este respeito como persistem alguns problemas 

relativos à renovação constante de pessoal. Transferências e não reposição de 

pessoal fazem com que a perda de conhecimento seja agravada. 

 Diante do que foi apresentado nesse critério, vê-se a necessidade da 

implantação de um programa, consistente, de gestão do conhecimento no HGeR, no 

qual se visualize seu alinhamento com o planejamento estratégico assegurando, 

dessa forma, recursos financeiros para sua efetivação uma vez que, segundo 

depoimento do Diretor, nenhuma dessas providências foram ainda tomadas. 

 Os dados obtidos na análise dos resultados recomendam a introdução de um 

programa de gestão do conhecimento no HGeR, até para superar a avaliação baixa, 

dada a este critério, em relação aos demais, conforme já foi observado acima. 

 Com isto, a questão de práticas de qualidade ligadas ao Critério 5 – Pessoas, 

também seria beneficiada, sobretudo quanto à participação dos colaboradores do 

HGeR no plano de capacitação e educação. Como é esperado, os impactos dessa 

medida também podem ser favoravelmente considerados extensivos ao ciclo de 

aprendizado. Não foi por acaso que o Critério 5 – Pessoas apresentou a menor 

pontuação dos itens de avaliação em relação ao obtido pelos demais critérios 

avaliados (BRASIL, 2005).   
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 Ainda, de acordo com o verificado no relatório de validação do PEG, no ciclo 

2007,  o  resultado  relativo  ao Critério 5- Pessoas passa a ser um dos itens de mais 

baixa avaliação (BRASIL, 2007). Dessa forma, verifica-se que o HGeR necessita 

evoluir em relação à sua gestão de pessoal, a exemplo do verificado em relação à 

gestão do conhecimento. 

 A  comprovação  desses problemas foi reforçada pela percepção da 

existência  de  um  ambiente  de  tensão e intranqüilidade entre os servidores do 

HGeR, principalmente os que fazem parte do corpo técnico. Esses registros são 

evidenciados na crescente desmotivação decorrente do aumento das exigências no 

HGeR, não acompanhadas de melhoria na condição de trabalho, agravadas pela 

política salarial cada vez mais desfavorável e menos atrativa, principalmente para o 

corpo médico do Hospital.  

 Tal fato pode ser confirmado em razão do grande número de médicos que 

vêm pedindo para deixar o hospital e não mais renovar seu tempo de serviço, como 

é o caso dos médicos oficiais temporários, chegando a ponto de algumas 

especialidades, imprescindíveis para a instituição, ficarem  com excesso de 

atendimento de pacientes e quando não, com uma lacuna, por algum tempo, em 

determinadas especialidades. 

 Assim, é no Critério 5 - Pessoas que se prevê muitas oportunidades de 

melhorias para o HGeR, conforme pode ser verificado na transcrição do depoimento 

do Coronel Odilson Riquelme, responsável pelo Comitê da qualidade no HGeR, visto 

a seguir.   
                                                            
                                        O   principal   óbice   que   o   HGeR   enfrenta  atualmente  é  a  
                                         falta    de     pessoal     para    a    administração,    tendo    que                      
                                        deslocar    pessoal   da   área   técnica   ou   da   atividade    fim    
                                        para    a     atividade     de      apoio    ou    administrativa.   Isso  
                                        prejudica     o     pleno       desenvolvimento   da   qualidade.   A  
                                        causa     disso     é     que     houve     crescimento,      e     está               
                                        havendo     ainda,     da      parte     física   do   hospital  e o seu               
                                        QCP não foi reestruturado (ENTREVISTA N. 2, 2008). 
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 De fato, na avaliação diretor do HGeR, Coronel Lucena, a rotatividade de 

pessoal e a escassez de recursos são dois elementos que tem sido muito 

desfavoráveis para os objetivos de qualidade do Hospital (ENTREVISTA N. 1, 2007). 

 Em relação ao Critério 6 - Processos chegou-se as seguintes conclusões: o 

HGeR faz uso de um instrumento denominado POP  para orientar os seus principais 

padrões de trabalho contudo não foi evidenciado como as necessidades dos 

cidadãos -usuários, da sociedade e dos processos finalísticos são considerados no 

estabelecimento dos requisitos dos processos de apoio bem como o ciclo de 

aprendizado relativo às práticas de gestão e padrão de trabalho referentes à gestão 

de Processos de suprimento. Nesse sentido, as práticas de gestão relativos ao 

critério Processo, conforme apresentados acima, necessitam de uma maior 

diversidade, tendo em vista a natureza e a importância da organização. 

     De acordo com o Critério 7 - Resultados no HGeR chegou-se as seguintes 

conclusões: destaca-se a importância da aplicação do modelo de excelência em 

gestão no processo de melhoria da qualidade, uma vez que auto-avaliações 

continuadas, os indicadores de qualidade apresentaram resultados favoráveis com 

ciclos de tendências positivas e desempenhos superiores às metas e aos 

referenciais comparativos pertinentes.  

 De acordo com a maioria dos indicadores comentados, constatou-se que o 

ano de 2005 foi o ciclo de melhor resultado alcançado pelo HGeR sendo que  a 

partir de 2006 inicia-se um  processo de declínio desse padrão de qualidade. Tal 

fenômeno  será melhor explicitado quando dos resultados das entrevistas e 

observações pessoais realizadas pelo autor. 
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5.1.3 – Análise conclusiva em relação as práticas de gestão identificadas no 
HGeR por meio do levantamento do seu ciclo histórico da qualidade 

 

 Da análise do processo referente ao ciclo histórico da qualidade verificada no 

HGeR, conclui-se o seguinte: houve evolução nos anos de 2003 a 2005, nos 

aspectos de instalações físicas, informatização, atendimento aos usuários e práticas 

de controle.  Tais resultados o levou a captar mais recursos junto ao escalão 

superior bem como a aumentar o número de usuários. Além de alcançar maior grau 

de resolutividade e formação de parcerias. Como já observado, 2005 foi o ano em 

que o HGeR apresentou os melhores resultados de qualidade em gestão, 

justificando-se, dessa forma, o fato de haver recebido em 2006  o Prêmio de 

Qualidade do Governo do Estado de Pernambuco – PQGP e o Prêmio Nacional da 

Qualidade do Governo Federal – PQGF.  

 Da pesquisa realizada verificou-se, em resumo, quatro fatores que se 

destacaram na ascensão do processo de qualidade desencadeado no HGeR no 

período compreendido entre 2003 a 2005. O primeiro fator diz respeito à introdução   

em   2001  do  planejamento  estratégico  no âmbito  da  organização,  uma 

ferramenta gerencial moderna e inovadora, que alavancou a melhoria da qualidade 

no hospital.  Neste mesmo ano, começa a trajetória de estudos e atividades focadas 

nos critérios de excelência  do PQGF, em face de adesão ao GESPÚBLICA (HGeR, 

2007).  

 O segundo fator diz respeito à adesão pelo HGeR em 2002 ao Modelo de 

Excelência em Gestão introduzido no hospital, como também ao PROPEQ e ao 

GESPÚBLICA, iniciando um processo de auto-avaliação e validação continuada, 

(2003 – 2005), de suas práticas de gestão constituindo-se, dessa forma, ferramentas 

gerenciais extremamente importantes no processo da evolução da qualidade no 

HGeR.  

 O terceiro fator diz respeito a implantação em 2003, do Programa Excelência 

Gerencial do Exército, no  âmbito  do  hospital, que, sendo uma diretriz do 

Comandante da Força, garantiu, entre outros,  a continuidade das auto-avaliações e 

das validações já anteriormente iniciadas no HGeR, o que prossegue até hoje. 
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 O quarto fator diz respeito à Liderança exercida pelo Diretor do HGeR, Cel 

Lucena e sua equipe, responsáveis  pela condução dos principais programas de 

qualidade desencadeadas no HGeR no período de 2003 a 2005. Apesar da 

constatação de oportunidades de melhoria identificadas no critério liderança, 

conforme já apresentado, quando da análise conclusiva de PF e OM, é inegável a 

influência positiva exercida pelo então diretor, Cel Lucena, uma vez que foi na sua 

gestão que se deu a introdução dos principais programas de qualidade como: 

PROPEQ, GESPÚBLICA e PEG. Isto pode ser comprovado através da análise dos 

relatórios de gestão examinados no período de 2003 a 2005 bem como pelos 

resultados das entrevistas realizadas, conforme pode ser verificada a seguir:  

 
               A  liderança no HGeR é exercida de forma carismática, na figura do Diretor, e       
                 a  adesão  é  obtida  em  conseqüência  do  sucesso  das implantações, o que  
                 perpassa para o restante da organização. Nisso o HGeR, uma organização de  
                 cunho  militar,  inova,  ao  dividir  a  responsabilidade  da   gestão  através   da  
                 formação de subdiretorias e comitês (BRASIL, 2005, p. 8). 
 
 

 Um outro relatório faz a seguinte menção: 

 
           Fica   evidenciado   o   contato   pessoal   do   Diretor  junto  à  força  de  trabalho,  
           estimulando  o  envolvimento  entre  os  colaboradores,  disseminando os  valores  
           e  diretrizes  organizacionais,  assegurando  o  entendimento  com   a   cultura  da  
           excelência. A alta administração incentiva visitas  em   organizações   que   sejam  
           referenciais  em atendimento  hospitalar,   atuando  no   projeto     de   Excelência  
           Gerencial     (PEG)    e    mantendo    abertura   para   que    todos  colaboradores  
          apresentem idéias para a melhoria e inovação dos processos (BRASIL, 2005, p. 1)  
 
 

  As análises sobre o estilo de liderança do então diretor do HGeR, Cel Lucena, 

verificadas nos relatórios de gestão são confirmadas também pelos depoimentos 

colhidos e na própria observação pessoal, bem como o papel do examinador nesse 

processo. Ao ser perguntado dos motivos que levaram o HGeR a receber várias 

premiações na  área  de qualidade, a exemplo do PQGP e PQGF, o chefe do 

Comitê de qualidade respondeu:  
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                                                O HGeR ganhou e vem ganhando premiação de  qualidade  em  virtude      
                                                do   comprometimento    do   Diretor    que   incentivou   a   busca   pela  
                                                excelência,  proporcionando  a matrícula de inúmeros militares da OMS  
                                                no  curso  de  gestão  conduzido  pelo  GESPÚBLICA  o  que facilitou o  
                                                entendimento    dos   critérios  de   excelência   e   motivou   o   pessoal  
                                                (ENTREVISTA N. 2, 2007). 
 
 
 
 Outro depoimento, o da Major Sandra, membro do Comitê de Qualidade do 

HGeR,  demonstram a ação proativa do diretor de HGeR, aderindo ao Programa de 

Excelência Gerencial, conforme se expõe a seguir.  

 
                                     A direção do hospital acreditou na implantação  de  um  programa  
                                     de  excelência  gerencial  e  conseguiu   agregar    um  grupo   de  
                                     representantes    de     todas    as   categorias   profissionais   que  
                                     conseguiram  implantar  o programa e disseminar conhecimentos 
                                     para os diversos setores. Sempre com apoio irrestrito da Direção. 
                                     (ENTREVISTA N. 4, 2008). 
 

 Da mesma forma, de acordo com o próprio Diretor do Hospital, à época, 

Coronel Lucena, percebe-se, de fato, a força de sua liderança e a confiança por ele 

depositada nos seus colaboradores. Perguntado sobre a qualidade no HGeR o 

mesmo respondeu que durante sua gestão foram criadas comissões de controle de 

qualidade com representantes de todos os setores, sendo treinadas com cursos 

específicos cerca de 30 pessoas para a condução do processo de qualidade no 

hospital confirmando ainda que, além dele, como parte integrante da Comissão, 

foram  envolvidas no processo todas as outras chefias. Sabe-se que não foi 

contratada nenhuma empresa de consultoria de qualidade no HGeR, sendo todo 

esse processo  conduzido pelos próprios membros da instituição.  

 Em síntese, analisando o resultado geral do HGeR em relação ao seu ciclo de 

qualidade verifica-se o seguinte: os resultados da pesquisa de satisfação realizadas 

em 2007 confirmam a tendência desfavorável e o decréscimo do Grau de Satisfação 

do Público Interno do HGeR no período compreendido entre 2006 e 2007.  Em 2006 

o resultado do Gráfico 4(4) - Grau de Satisfação do Público Interno do HGeR  

apresentou o conceito B, conforme já visto. Em 2007 o resultado da pesquisa de 

satisfação do usuário  interno  do  HGeR  (Oficiais, Praças e Servidores Civis)  

apresenta  conceito  R (regular)  decaindo, dessa forma, o padrão de qualidade do 

hospital quando comparado com o ano de 2006. 
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 A seguir, por meio dos depoimentos de alguns entrevistados foram 

identificados alguns motivos que desencadearam esse ciclo decrescente no padrão 

de qualidade verificado no HGeR, conforme já demonstrados acima.  

 No entendimento de uma oficial médica entrevistada, aqui chamada pelo 

nome de Maria Amélia Pereira (para garantir o anonimato da pesquisada), a questão 

da queda de qualidade verificada no HGeR passa pela política de recursos humanos 

da instituição. Segundo ela, o número de médicos é reduzido para atender à 

demanda do HGeR e agrava-se, ainda mais, pelo fato de os mesmos serem 

desviados de suas funções para atender às várias escalas extras de missões 

externas e atividades de natureza administrativa, obrigando os médicos disponíveis 

no HGeR a desmarcarem várias consultas, de antemão, já agendadas com os 

pacientes (ENTREVISTA N. 3, 2007). 

 Um outro dado alegado pela médica, ante a queda da qualidade dos serviços 

prestados pelo HGeR, que corrobora essa questão, diz respeito ao fato de  os 

médicos realizarem atendimento ambulatorial e participarem também da escala de 

atendimento da emergência do hospital o que, segundo ela, é um equivoco pois 

como pode um médico, especializado em otorrinolaringologista, por  exemplo,   

prestar  atendimento de emergência a uma  pessoa vítima de fraturas? Finalmente, 

a oficial médica apresenta algumas das seguintes sugestões: 

 Na sua opinião para melhorar a qualidade da prestação dos serviços no 

HGeR,  os médicos da instituição não poderiam dividir suas atividades com outras 

atividades externas, ou seja, prestariam seus serviços só no hospital o que, segundo 

ela,  já é muito, uma vez que, na quase maioria das vezes, eles acumulam mais de 

uma função.  No que concerne à solução para a questão do  atendimento  

ambulatorial  e  de emergência,  a direção do HGeR deveria, segundo ela, contratar 

mais profissionais de saúde, principalmente médicos, só para o atendimento de 

emergência, formando assim,  uma equipe de profissionais permanentes e 

concursados ou seja, um corpo de profissionais habilitados só para o atendimento 

de emergência e outro grupo de médicos  só para o atendimento ambulatorial. 
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 O depoimento de um outro entrevistado (ENTREVISTA N. 2, 2007) ratifica a 

opinião da oficial médica, citada acima. Isto porque quando perguntado sobre se a 

estrutura existente no HGeR facilitava o funcionamento do modelo de qualidade 

implantado, o mesmo respondeu que havia uma carência de pessoal abrangida 

pelos Critérios: 3 - Cidadãos e Sociedade e 5 - Pessoas e que, por conta disso, 

vinha prejudicando a qualidade dos serviços oferecidos pelo  hospital. Seu relato 

ratifica o problema em foco: “Há várias pessoas da área técnica, ou seja, da 

atividade fim deslocadas para a área administrativa e mesmo assim vários setores 

encontram-se desfalcados” (ENTREVISTA, N. 2, 2007). 

 Por sua vez, o depoimento dos dois entrevistados confirma o que já havia 

sido registrado anteriormente, no diagnóstico estratégico elaborado pelo HGeR, 

documento que serve de base para a elaboração do Planejamento Estratégico 

Organizacional – PEO (HGeR, 2003). Dentre as oportunidades de melhoria incluídas 

no diagnóstico estratégico consta os seguintes: “desvio de profissionais de saúde da 

área técnica para setores administrativos combinado com a ameaça externa do 

aumento significativo da procura por atendimento hospitalar” (HGeR, 2003).  

 O próprio depoimento do Diretor do HGeR, Coronel Lucena, reconhece a 

existência desses pontos negativos, em relação ao processo de qualidade no 

Hospital, conforme se pode confirmar  a seguir: “Em meio a toda essa empolgação 

há uma carência muito grande de recursos humanos, principalmente, e também de 

recursos financeiros que são conseguidos a duras penas” (ENTREVISTA, N. 1, 

2007). 

 Segundo o Coronel Lucena três fatores contribuíram para que o HGeR não 

obtivesse desempenho sustentável no seu nível de qualidade: o primeiro diz respeito 

à insuficiência de recursos humanos diante das  grandes  e,  cada  vez  mais  

crescentes, demandas e necessidades emergentes. O segundo diz respeito a alta 

rotatividade do pessoal técnico, decorrente, principalmente de movimentações. O 

terceiro diz respeito aos escassos recursos disponíveis (ENTREVISTA N. 1, 2007).  

 Diante dos fatos analisados acima, verificou-se que a adesão e a 

continuidade dos Programas  de qualidade introduzidos no HGeR, nos últimos anos, 

(2001 a 2005) foram importantes  no  processo  de melhoria da qualidade na 

organização. Contudo, percebeu-se que eles sozinhos não foram suficientes para  

garantir a solução dos principais problemas identificados na organização. 
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 Por essa razão, conforme verificado no conteúdo das entrevistas, a 

conjuntura crítica recente, sobretudo no que tange aos recursos humanos está 

conduzindo a instituição a um decréscimo, cada vez mais acentuado,  do seu nível 

de qualidade. Ressalte-se ainda que a situação do hospital certamente estaria muito 

pior, caso não fosse implementado, desde 2001, todo esse processo de qualidade. 

Dessa forma, os gráficos e quadros que serão demonstrados a seguir, associados à 

análise de conteúdo das informações acima apresentada, mostram um preocupante 

ciclo histórico da qualidade no HGeR.  

 O gráfico 10(5) assinala o comportamento de queda do conceito de qualidade 

dado ao HGeR no período de 2005 a 2007, vista pelo seu público interno. O gráfico 

11(5) apresenta o ciclo de evolução da Qualidade verificado no HGeR no período de 

2004 a 2006. O quadro 5(5) apresenta, através da identificação de PFs, alguns dos 

principais motivos que contribuíram positivamente para a evolução da qualidade 

verificado no HGeR,  no período de 2001 a 2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Convenção: E – Excelente; MB – Muito Bom; B – Bom; R – Regular; I - Insuficiente. 
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GrGrááfico 10 (5) fico 10 (5) -- Conceito de qualidade atribuConceito de qualidade atribuíído ao H Ge R pelo seu pdo ao H Ge R pelo seu púúblico interno no perblico interno no perííodo de 2005 a 2007odo de 2005 a 2007
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GrGrááfico 11 (5) fico 11 (5) -- Ciclo de evoluCiclo de evoluçção da qualidade verificada no H Ge R no perão da qualidade verificada no H Ge R no perííodo de 2004 a 2006odo de 2004 a 2006

Ev
olu

çã
o d

o P
ad

rã
o d

e Q
ua

lid
ad

e 
no

 H
 G

e R

2005 20062004 2005 20062004

Fonte: (H Ge R, 2006 e Pesquisa Satisfação 7ª RM - 7ª DE, 2007), elaborado pelo autor

+
E

R

B

MB



 

 

153 

5.2 AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA NO HGeR DE ESTÁGIOS DE APRENDIZADO, 

CONFORME OS CRITÉRIOS DO MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO 

ADOTADO 

 

 Este tópico busca responder ao que foi estabelecido nos objetivos 

específicos deste TCM basicamente em relação ao seguinte questionamento: qual o 

estágio de aprendizado alcançado pelo HGeR?  

 

5.2.1 Análise conclusiva por critério em relação as práticas de gestão 
identificadas no HGeR por meio de levantamento do seu ciclo anual de 
aprendizado  no período de 2005 a 2007. 

De acordo com os resultados obtidos com a coleta dos dados, chega-se às 

seguintes conclusões: 

Em relação ao ciclo 2005, o Relatório da Avaliação da Gestão do PQGF em 

sua conclusão por Critérios relata que não foram evidenciados os ciclos de 

aprendizado em relação a maioria dos itens dos sete Critérios do Modelo de 

Excelência em gestão preconizado pelo GESPÚBLICA (BRASIL, 2005).  

Por sua vez, em relação ao ciclo 2006, o Relatório da Avaliação da Gestão do 

PQGF apresenta, em seus resultados, uma significativa evolução no nível de 

aprendizado do HGeR, quando comparado com o ciclo de 2005, conforme pode ser 

analisado em relação aos critérios estabelecidos nos procedimentos utilizados. 

Em relação ao Critério 1 - Liderança, dos três itens que compõe o critério, 

conforme pode ser visualizado na Fig. 3(2) apenas o item análise crítica do 

desempenho global da organização permitiu evidenciar a continuidade do ciclo de 

aprendizado (BRASIL, 2006). 

  Em relação ao Critério 2 - Estratégias e Planos, dos três itens que compõe o 

critério apenas o item referente à Formulação das Estratégias não permitiu  

evidenciar o ciclo de aprendizado (BRASIL, 2006).  
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 No que tange ao critério 3 - Cidadãos e Sociedade e ao critério 4 – 

Informação e Conhecimento, pode-se dizer que não se conseguiu evidenciar ciclos 

de aprendizado em nenhum dos dois (BRASIL, 2006. p.3) dos três itens que 

compõem o critério. Em relação ao Critério 5 – Pessoas, dos três itens que 

compõem o critério apenas no referente às práticas de gestão e padrões de trabalho 

relativas à qualidade de vida não ficou evidenciado a continuidade do ciclo de 

aprendizado (BRASIL, 2006). 

 Em relação ao Critério 6 – Processos dos quatro itens que compõe o critério 

apenas o item referente às práticas de gestão e padrões de trabalho relativo à 

Gestão de Processos de Suprimento não fica evidenciado o ciclo de aprendizado. 

 Neste sentido, embora seja possível apreender cada uma das áreas 

individualmente, deve-se pensar no todo. Isto porque, conforme bem acentua Barros 

Neto (2006, p. 125), o verdadeiro aprendizado organizacional ocorre apenas quando 

todas as pessoas em todos os níveis da organização aprendem, por isso, a 

administração deve incentivar o domínio pessoal e estimular a criatividade individual, 

independente do nível hierárquico ocupado pelo empregado. No caso do HGeR, o 

ciclo de aprendizado sistêmico denota grandes fragilidades, considerando a recente 

evolução das práticas de qualidade, com sérios rebatimentos para os avanços e 

inovações desejáveis neste tipo de entidade. 

 

5.2.2 Análise conclusiva em relação as práticas de gestão identificadas no 
HGeR por meio do levantamento das pontuações recebidas decorrentes de 
validações (PEG, PQGF, PQGP) no período de 2005 a 2007 
 
 Analisando o ciclo histórico de pontuação em relação à evolução da qualidade 

verificada no HGeR no período compreendido entre 2005 a 2007 chega-se as 

seguintes conclusões: No ciclo 2005,  o  HGeR  é  avaliado  pelo  PQGF  e  recebe  

uma pontuação geral de sua gestão, de acordo com o modelo preconizado pelo 

GESPÚBLICA de 330 pontos,  numa  escala  que  vai  de  0  a  1000  pontos,  

conforme demonstrados no Relatório da Avaliação da Gestão do Prêmio Nacional da 

Gestão Pública – PQGF (BRASIL, 2005).  

 

 



 

 

155 

 No ciclo 2006, o HGeR, ao ser avaliado pelo PQGF recebeu, nesta uma 

pontuação geral de sua gestão de  458 pontos , numa escala que vai de 0 a 1000 

pontos, conforme demonstrado no Relatório de Gestão do PQGF (BRASIL, 2006, p. 

28). No ciclo 2007, de acordo com avaliação do PEG/EB, que utiliza a mesma 

metodologia de pontuação do PQGF, o HGeR recebeu uma pontuação geral de sua 

gestão de 390,5 pontos, numa escala que vai de 0 a 1000 pontos (EB, 2007). Assim 

sendo, a pontuação obtida reflete a “aderência” ao modelo, e ao mesmo tempo, 

sinaliza para o “potencial de aperfeiçoamento” necessário ao sistema de gestão (EB, 

2005). Ou seja, o nível de pontuação alcançada pela organização avaliada é 

diretamente proporcional a evolução do seu nível de estágio de aprendizado 

alcançado. Dessa forma, da análise do ciclo de pontuação recebida pelo HGeR, 

conclui-se que o HGeR evoluiu em seu nível de aprendizado entre 2005 a 2006. Não 

obstante, o resultado alcançado, essa tendência positiva em relação a evolução do 

aprendizado organizacional verificada entre 2005 e 2006 deixa de se repetir em 

2007.  Sem dúvida, essa sinalização aponta para a necessidade de redobrar 

esforços para não só manter o desempenho mas investir nas oportunidades de 

melhoria sugeridas pelos avaliadores do HGeR. 

 

5.2.3 Análise conclusiva em relação ao nível de gestão atual (2007), alcançado 
pelo HGeR, de acordo com os critérios do modelo de excelência em gestão 
adotado 

Levando-se em conta os critérios de pontuação do PQGF numa escala de 0 a 

1000 pontos em que a pontuação máxima caracteriza o estado da arte em gestão e, 

tomando como referencia a última pontuação recebida pelo HGeR, Ciclo 2007  do 

PEG/EB que foi de 390,5 pontos, conclui-se que, de acordo com os dados 

disponíveis para essa pesquisa, o HGeR encontra-se, atualmente (2007), de acordo 

com o previsto no Quadro das Faixas de Pontuação Global da Candidata com base 

no IAGP  (BRASIL, 2006),  no Nível Médio de Gestão conforme parte do Quadro 

35(5) visualizada abaixo. 
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Quadro 35(5) - Nível de gestão atribuído ao HGeR em 2007 de acordo com as 
faixas de pontuação Global da Candidata com base no IAGP 

 Alta 417 – 450  
Práticas adequadas para os requisitos da maioria dos Itens, algumas sendo 
pró-ativas e a. aplicação em algumas das principais áreas e processos é muito 
recente para demonstrar resultados. Tendências favoráveis, porém, em algumas 
áreas importantes para o sucesso da organização, as tendências de melhoria são 
recentes. Início de uso de informações comparativas, sendo o desempenho 
similar às comparações em alguns resultados. 
 

4 Média 384 – 416  

 Fonte: (BRASIL, 2006).  
 
 Da mesma forma, em 2006, conforme já evidenciado, o nível de gestão 

alcançado pelo HGeR foi considerado alta, 458,00 pontos, recebendo a premiação 

do PQGF, sendo a melhor evolução do seu aprendizado em relação aos três ciclos 

analisados por essa pesquisa, no caso, 2005, 2006 e 2007. Destaque-se ainda que 

quando perguntado ao diretor sobre o estágio de aprendizado alcançado pelo HGeR 

o mesmo afirma que o hospital  tem gráficos que falam muito bem do 

desenvolvimento do seu nível de gestão do ano de 2003 a 2007. Porém, todos 

esses programas foram prejudicados pela alta rotatividade dos colaboradores que 

fazem parte do hospital (ENTREVISTA N. 1, 2007). Considera-se que os estágios de 

aprendizado no HGeR requereu investimentos gerenciais em algumas áreas críticas 

aqui apontadas, para manter o ritmo alcançado, apresentando ligeiro declínio  no 

momento, conforme o Gráfico 12(5). 
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GrGrááfico 12 (5) fico 12 (5) -- Estágio de aprendizado alcançado pela organização de acordo com a pontuação recebida
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Fonte: (BRASIL, 2007: BRASIL, 2006: H Ge R, 2006), elaborado pelo autor
Convenção: 1.000 pontos representa o estágio da arte em gestão (BRASIL, 2007)
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5.3 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES  

 

 Dos ensinamentos colhidos durante a fase exploratória, concluiu-se o 

seguinte: que a gestão do conhecimento é uma ferramenta que se faz necessária ao 

HGeR no seu processo de modernização e transformação gerencial. Isto porque a 

formulação estratégica orientada para a gestão do conhecimento e a inserção do 

hospital nos padrões de uma organização do conhecimento, permitirá a 

transformação dos conhecimentos tácitos de cada integrante do hospital em 

conhecimentos institucionais, possibilitando, dessa forma, ao HGeR  vencer os 

desafios do século XXI.  

 Entende-se que, apesar da forma descentralizada e participativa observada 

na administração do  HGeR, nos últimos anos pela gestão, do então Diretor, Coronel 

Lucena, nada garante que as próximas gestões darão continuidade ao estilo de 

liderança por ele utilizado. Uma explicação é de que o atual modelo de gestão do 

Exército, no qual o HGeR encontra-se incluído, está ainda voltado para a 

verticalização do processo decisório, dificultando, dessa forma, a tomada de 

decisões. Também, não há estratégias claras que contemplem o valor do capital 

intelectual em proveito da criação de processos de inovação de interesse de todos 

que fazem parte do hospital. Existe, ainda, o fato de que, conforme detectado pela 

pesquisa, a gestão do capital intelectual representa uma das grandes lacunas do 

HGeR. 

 Por outro lado, o HGeR necessita igualmente promover o aprendizado 

contínuo, conforme suas necessidades para o novo contexto junto ao seu público 

interno  e   externo, levando à criação, à retenção e  à disseminação de  novos 

Conhecimentos. Isto porque foi identificado que a maioria de suas práticas não 

apresentam ciclos de aprendizado contínuo.  

 Dessa forma, faz-se necessário estabelecer um programa de capacitação e 

de maturação das práticas de qualidade até que se possa propor , com sucesso, um 

programa de gestão do conhecimento no hospital, tendo em vista que a gestão do 

conhecimento  é pouco conhecida no HGeR, inclusive pela alta liderança do 

hospital, conforme evidenciado na pesquisa. 
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  É interessante reconhecer, por sua relevância, que, finalmente, os processos 

em vigor no Exército em virtude de suas características anteriormente apresentadas, 

hierarquização e verticalização, não contribuem para a inovação do HGeR.   

 Acredita-se que, superados esses obstáculos, a implantação de um programa 

de gestão do conhecimento possibilitará a quebra de vários paradigmas e a criação 

de outros, voltados para o aproveitamento constante da capacidade dos recursos 

humanos. Promoverá ainda a descentralização de poder, atribuindo 

responsabilidades a agentes, até então, vistos como simples cumpridores de ordens. 

Dará ênfase ao trabalho em grupo considerando que, essa forma de condução de 

processos de trabalho, contribui para a disseminação dos conhecimentos 

individuais, acelera a realização das tarefas, minimiza a ocorrência de erros e agiliza 

o processo decisório.  

 Dessa maneira, atingidos os objetivos propostos, toda a estrutura, 

administrativa e operacional, poderá ser mais ágil, leve e flexível. Com o trabalho em 

grupo nas seções administrativas, será possível enxugar efetivos e realocar pessoal 

para a atividade fim, colaborando para uma melhor qualificação da organização. 

Levando em consideração o acima exposto, a próxima seção discute a viabilidade 

desse programa de gestão do conhecimento que deve ser construído coletivamente. 

 
5.3.1 Viabilidade da proposta de um futuro programa de gestão do 
conhecimento no HGeR, levando-se em conta, a realidade da organização 
pesquisada.  

 

          Quando se analisa a viabilidade da proposta de implantação de um Programa 

de Gestão do Conhecimento é bom que se fique claro que, nesse processo, não há 

mágica. Partir para a Gestão do Conhecimento em qualquer tipo de organização é 

uma decisão que sempre implica em esforço, comprometimento e superação de 

obstáculo,  como já mencionado. Além do mais, a gestão do Conhecimento constitui 

como um assunto novo e incipiente no âmbito das organizações brasileiras. Mesmo 

assim, em relação à realidade do HGeR vários fatores apontam para condições 

favoráveis   à implantação de um Programa de Gestão do Conhecimento,  conforme 

se pode  evidenciar a seguir: 
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        Um primeiro fator diz respeito ao estágio de qualidade alcançado pelo hospital. 

Pelo que foi demonstrado no seu histórico, desde de 2001, o HGeR  vem  se 

esforçando e implementando práticas e programas  visando  à   sua   modernização,   

a exemplo do 5S, Planejamento Estratégico e mais recentemente o PEG/EB. Esse 

clima de busca de superação e desafios verificadas no HGeR em muito favorece a 

implantação de um novo programa gerencial para a organização, além de que o 

hospital vêm colhendo resultados satisfatórios, inclusive sendo premiado, pelo seu 

esforço na busca de modernização. Portanto, há um ambiente fértil e favorável no 

HGeR para a implantação de mais uma ferramenta  de gestão moderna para 

alavancar a qualidade do hospital. Quanto à alocação de recursos para a 

implementação do projeto, seriam pleiteados junto à  Diretoria de Saúde do Exército, 

órgão do Exército, que detém recurso para ser aplicado na área hospitalar. 

        Um segundo fator diz respeito a conjuntura atual verificada no HGeR. A direção 

do hospital foi modificada e assumiu em 2008 um novo diretor. Dessa forma, é 

natural para quem assume, propor novas metas, novas idéias e novos desafios para 

a sua gestão. Sem dúvida, espera-se que toda forma de contribuição que venha 

somar aos esforços de sucesso para o novo gestor seja bem vinda. 

          Um terceiro fator diz respeito a mais um desafio a ser enfrentado pelo novo 

gestor, que é o de neutralizar essa tendência decrescente nas práticas de qualidade 

verificada no HGeR nos últimos dois anos, conforme demonstrado nesta pesquisa, e 

ainda, conseguir colocar o hospital, novamente, no ciclo de crescimento e de 

resultados favoráveis. Para isto, a introdução de um programa de gestão do 

Conhecimento muito lhe será útil ao enfrentamento desse desafio. 

       Um quarto fator diz respeito ao desejo e aos esforços do atual Comandante da 

Sétima Região Militar e Sétima Divisão de Exército Gen Div Archias Alves de 

Almeida Neto, em apoiar o HGeR  de  todas  as  formas  no intuito de torná-lo um 

centro médico de referência na região e um orgulho para os seus  usuários, de 

acordo com a observação pessoal deste pesquisador. Tal fato  pode  ser 

comprovado, entre outros, pelas constantes visitas de inspeção realizada pelo 

Comandante ao hospital, bem como pela pesquisa de satisfação realizada no âmbito 

do seu Comando, com  vistas  verificar  a  opinião  dos usuários HGeR, bem como a  
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validar a qualidade dos serviços oferecidos pelo hospital e, mediante esse 

diagnóstico, propor e implementar soluções.  

          Dessa forma, considerando que a alta liderança do Exército esteja motivada e 

envolvida diretamente com vistas a melhorar e a solucionar os problemas do HGeR, 

deduz-se, que todas as contribuições objetivando contribuir com a melhoria da 

prestação dos serviços do hospital poderão ser bem vindas e apoiadas, a exemplo 

da implantação de um Programa de Gestão do Conhecimento proposto nesse 

projeto.  

         Mediante este ambiente favorável à implantação de um programa de gestão do 

conhecimento no HGeR, acredita-se que as propostas deste TCM caso sejam 

aplicadas no hospital, poderão, em muito, colaborar para os esforços de melhoria  da 

qualidade e os objetivos da excelência em Gestão no hospital.  

        Outro fator importante a ser analisado, a destacar a importância da gestão do 

conhecimento para as organizações e, em particular, às de natureza pública, como 

é o caso do HGeR, está no reconhecimento que que um dos maiores problemas da 

ineficiência da administração pública brasileira se relaciona com seu gerenciamento, 

sendo a descontinuidade administrativa,  entre outros, importante elemento 

complicador . 
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Capítulo 6 
                                                                                    
                                                                              “O que  dá  grandeza  às  universidades  não  é  o                    

   que  se   faz    dentro   delas;   é   o   que   se   faz   
                                                                              com o que elas produzem”.     
                                                                                                                                      

Florestan Fernandes 
 
 

6 CONCLUSÃO  
 

 A contribuição desta pesquisa reside no fato de se ter alcançado os seus 

objetivos, sobretudo cuidando das particularidades existentes nesse tipo de 

organização. Por meio deste estudo de caso, pode-se mostrar como ocorre a 

melhoria da gestão no âmbito das organizações publicas e, em especial, no âmbito 

de um hospital militar. 

 Por conseguinte, ao se obter especificações mais detalhadas com a 

realização desta pesquisa, chegou-se a um novo olhar sobre a teoria estudada, 

apontando para facetas sobre a aplicação desse instrumento. Igualmente, pode se 

afirmar que este trabalho coincide com o esforço governamental de melhorar a 

qualidade dos seus produtos e serviços, de uma forma sistêmica e harmônica, tendo 

em vista o que vem sendo feito em uma das suas células constitutivas: uma unidade 

hospitalar do Exército brasileiro. 

 A própria descoberta de soluções especificas para serem empregadas no 

HGeR e em organizações militares, especificamente, aquelas pertencentes a área 

de saúde do Exercito brasileiro foi uma recompensa obtida com o trabalho, que se 

apoiou nos sete critérios de excelência em gestão publica. Isto foi possível pelo fato 

de este pesquisador ter facilidade de acesso ao Hospital. Por ter atuado na área de 

estudo quando foi membro da equipe de assessoria de gestão no âmbito do 

Comando da Sétima Região Militar, foi possível contribuir com sugestões, pelo 

conhecimento adquirido por meio desta pesquisa, cuja proposta está em 

consonância com os objetivos deste Mestrado Profissional.  Um outro aspecto que 

evidencia a importância da gestão da qualidade e da gestão do conhecimento,     

objetos de estudo desta  pesquisa, está na evidencia de que  em decorrência da 

globalização   da  informação,   organizações  e  instituições,  sejam  quais  forem os 
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 ramos de atividade, não sobreviverão ou terão grande dificuldade para manterem-

se competitivas, caso não consigam inserir-se na Era do Conhecimento, aliando 

capacidade de transformar conhecimentos individuais e parciais, em institucionais 

bem como, desprezarem os princípios de administração pela qualidade total.  

 Sendo assim, o imobilismo, em face das necessárias mudanças nessa fase 

de evolução acelerada das sociedades e das organizações, pode ser prejudicial aos 

objetivos do HGeR. Por intermédio dos resultados dessa pesquisa, destacou-se 

ainda, a carência de um programa de gestão do conhecimento verificada no HGeR. 

Assim,   apresentou-se sugestões para a introdução, de forma mais consistente, de 

um  programa  de gestão do conhecimento no âmbito da organização  pesquisada 

além  daquelas voltadas voltadas à melhoria da qualidade da gestão do hospital 

estudado, quando da identificação de oportunidades de melhorias identificadas, bem 

como dos demais resultados atingidos pela pesquisa (observação pessoal, 

entrevista, resultados dos gráficos e indicadores apresentados). 

 Dessa forma, com a finalidade prática, este estudo teve também o intuído de 

colaborar no sentido de disponibilizar a outras organizações de saúde, a exemplo da 

pesquisada, uma experiência empírica que contribua para o desenvolvimento de 

praticas de qualidade e de conhecimento em organizações da área hospitalar. Neste 

contexto,  Cabe destacar, a relevância da gestão da qualidade e da gestão do 

conhecimento, principalmente no âmbito dos hospitais públicos do nosso Brasil, tão  

carente de melhorias focado no atendimento ao cidadão, no incentivo a melhoria da 

qualidade e na avaliação da satisfação do cidadão, premissas básicas  defendidas  

pela qualidade no serviço publico conforme pode ser visualizadas na Fig. 2(1). 

 Assim, diante do que já se expôs, cabe ressaltar os seguintes pontos: 

  a) A literatura e as discussões teóricas dão sustentação à gestão da 

qualidade e gestão do conhecimento, junto com estratégias gerenciais, tendo em 

vista suas contribuições para organizações da área hospitalar; 

   b) É reconhecida a necessidade de modernização dos hospitais públicos no 

Brasil considerando o seu alto grau de importância no âmbito da sociedade. Neste 

contexto, destaca-se o caso do HGeR pelo fato, dentre outros, de  possuir uma 

grande demanda de usuários que utilizam diretamente dos seus serviços, com cerca 

de 42.000 beneficiários, constituindo-se, assim, como um hospital público de grande 

porte localizado na cidade do Recife,  no Estado de Pernambuco (HGeR, 2006). 
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c) Deve ser levada em conta a natureza peculiar e o alto grau de complexidade das 

organizações hospitalares bem como as demais dificuldades existentes sobre o 

tema em questão.  

 Portanto, dos resultados finais a que chegou este TCM, entre os inúmeros 

pontos fortes (PFs) e oportunidade de melhorias verificados no HGeR destacaram-

se os seguintes:  

 - A alta liderança mostrou-se extremamente engajada nos processos de 

melhoria do atendimento ao cliente com uma gestão participativa através de 

formação de Comissões e Grupos de Trabalho;   

 - A Gestão do Conhecimento é um item pouco conhecido e explorado no 

HGeR inclusive, o desconhecimento sobre o tema é verificado pela alta direção do 

hospital fato que é confirmado pela baixa pontuação na avaliação dada pelo 

PROPEQ e PQGF;  

 - O Modelo de Excelência em Gestão adotado pelo HGeR contribuiu de forma 

significativa para a melhoria da qualidade do hospital, desde sua implantação; 

 - Existe uma forte disposição por parte da alta liderança do HGeR e do 

escalão superior, no qual o HGeR está subordinado, em reverter o ciclo negativo de 

qualidade por que ora passa o hospital;  

 - Dos sete critérios focalizados, dois: o critério 5 (Pessoas) e 4 (Informação e 

Conhecimento), no momento, são os que passam por maior fragilidade no hospital, 

inclusive refletindo diretamente no resultado do Critério 3 (Cidadão e sociedade), 

aportando para uma tendência e desdobramentos desfavoráveis nos últimos dois 

anos (2006 – 2007); 

 Há, ainda, o fato de que não foi evidenciado como o HGeR mede e avalia o 

grau de bem estar, satisfação e motivação das pessoas. Tal necessidade se justifica 

em virtude de uma acentuada rotatividade de pessoal, fruto de pedidos voluntários 

de demissão, movimentações a pedido, e aposentadorias, bem como, pelo fato de 

grande parte do efetivo do HGeR ser composto por militares e prestadores de 

serviços de natureza  temporários. Foi verificado ainda que, parte dos resultados 

desta pesquisa apresentam possíveis soluções, aos problemas de pessoal 

apontados nesta pesquisa, conforme pode ser verificado na pagina 146 e 147 

(ENTREVISTA Nr 2, 2007) e (ENTREVISTA Nr 8, 2008).  
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Capítulo 7 
___________________________________________________________________ 

                                                                        “Fácil é dormir e sonhar, difícil é  acordar e 
                                                             realizar todos os sonhos”  

                                                                                                             Carlos Drummond  de Andrade. 
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APÊNDICES: 
 
Apêndice A – Registro de Observações 
 
DIA _____/_____/______ 
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Apêndice B - Roteiro da Entrevista com o Diretor do HGeR 
De acordo com seu conhecimento, Favor responder as perguntas abaixo especificadas. 
1 - Quando teve início a gestão da qualidade no HGeR? 

2 - Quem foi o responsável pela condução dos programas de qualidade implantados no HGeR? 

3 - Atualmente, existe algum programa de qualidade funcionando no HGeR? 

4 - O senhor tem apoiado o processo de gestão pela qualidade no HGeR. Caso positivo, de que forma?  

5 - As outras chefias têm se envolvido no processo da gestão pela qualidade no HGeR? 

6 - Houve a formação de algum grupo ou comissão especifica para a implementação de programas de qualidade 

no HGeR? E, caso positivo, quantifique e esclareça de que forma isto se sucedeu? 

7- Apresentou-se voluntários no processo de implantação da gestão da qualidade no HGeR? 

8 - Houve contratação de alguma empresa de consultoria especializada para gerenciar ou conduzir o principal 

programa de qualidade implantado no HGeR? 

9 - Na condição de Diretor do hospital sabe informar como sentiu o grau de envolvimento das pessoas que 

participaram do processo de implantação dos programas de qualidade no HGeR?  

10 - Na sua opinião, quais os pontos positivos e negativos de todo o processo envolvendo a gestão da qualidade 

no HGeR 

11 - O senhor sabe informar em que situação encontra-se a gestão da qualidade no HGeR? 

12 - Sabe dizer, quem, atualmente, está dando prosseguimento ao processo de gestão da qualidade no HGeR? 

13 - Qual a impressão geral que o senhor tem de todo processo de qualidade implementado no âmbito do 

HGeR? 

14 - A gestão do conhecimento é tema importante no HGeR 

15 - O HGeR definiu uma política de gestão do conhecimento? 

16- Caso afirmativo, essa política de gestão do conhecimento, definida pela organização, está de acordo com a 

estratégia da organização? 

17 - O senhor percebe se existem servidores que identificaram os benefícios da gestão do conhecimento para o 

HGeR? 

18- A direção tem apoiado a continuidade das ações voltadas a gestão do conhecimento?E, caso positivo, de 

que forma? 

19 – O senhor sabe dizer quem está dando continuidade ao processo de gestão da qualidade? 

20 – Qual a impressão geral que o senhor tem de todo processo de qualidade dentro do hospital? 

21 – A gestão do conhecimento é tema de importância no HGeR? 

22 – A organização definiu uma política de gestão do conhecimento? 

23 – Essa política de gestão está de acordo com a estratégia da organização? 

24 – O senhor percebe servidores do hospital que identificaram os benefícios da gestão do conhecimento para a 

organização?  

25 – A direção tem apoiado a continuidade das ações voltadas a gestão do conhecimento? 

26 – De que forma o senhor tem apoiado? 

27 – Existem evidências que comprovam que o compartilhamento de conhecimento trouxe benefícios para o 

HGeR? E, se for o caso, quais? 

28 – O HGeR  já definiu as áreas responsáveis e assegurou os recursos financeiros para o programa de gestão 

do conhecimento? 

29 – O senhor conhece as comunidades de práticas do HGeR? 

30 – Que oportunidades de melhoria você poderia apontar no HGeR? 
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Apêndice C - Roteiro  da  Entrevista  com os Membros da  Comissão  de  Implantação  
do  PEG/EB no HGeR 
 
1. Nome do Entrevistado 
2. Suas respostas ao solicitado abaixo ajudarão na elaboração de propostas e sugestões para 
um futuro programa de gestão do conhecimento no HGeR. Tais propostas originam-se da tese 
de mestrado na UFPE do Capitão Marcos Carneiro da Silva – Adjunto da Assessoria de Gestão 
do Comando da Sétima Região Militar e Sétima Divisão de Exército. Portanto, sua contribuição 
é muito valiosa para o sucesso desta pesquisa. 
 

2.1 – Qual o Estágio de Aprendizado alcançado pelo HGeR, em relação ao já realizado, após a 

implantação do PEG/EB,  que você pode destacar? 

2.2 – Na sua opinião, por que o HGeR ganhou e vem ganhando premiação de Qualidade a exemplo 

do PQGP e PQGF? 

2.3 – Na sua opinião, a estrutura existente no HGeR facilita o funcionamento do modelo de qualidade 

implantado? O que predomina mais motivação ou ordem? 

(Marque com um X) Sim ____ Não_____ Em parte____ Comente sua resposta: 

2.4 – A gestão do Conhecimento é tema de importância para o HGeR? 

(Marque com um X) Sim ____ Não_____ Em parte_____ Comente sua resposta 

2.5 - Quais as atitudes e comportamentos das chefias, que você pode verificar, em face do 

compartilhamento do conhecimento no HGeR? 

2.6 – Você sabe informar que indicadores de qualidade são utilizados no HGeR? Na sua opinião, 

esses indicadores (caso existam) são relevantes e pertinentes para a realidade do HGeR?  (Marque 

com um X) Sim ____ Não_____ Em parte____ Comente sua resposta 

2.7 – Na sua opinião, o HGeR pode ser  Benchmarking em qualidade? (Marque com um X) 

Sim ____ Não_____ Em parte_____ Comente sua resposta: 

2.8 – Na sua opinião, Os resultados alcançados pelo HGeR com a implantação do PEG/EB  atingiram 

os resultados preconizados pela Portaria 374 do Comandante da Força que estabeleceu o PEG/EB? 

(Marque com um X) Sim ____  Não_____ Em parte_____ Comente sua resposta: 

2.9 – Na sua opinião, o que os colaboradores do HGeR pensa ser Gestão do Conhecimento? 

2.10 – Na sua opinião, qual a importância do modelo de Excelência em Gestão implantado no HGeR 

por meio do PEG/EB, PQGP, PQGF? 

2.11 – Acerca do nível de Qualidade em Gestão alcançado pelo HGeR como você vê o HGeR, 

quando comparado aos outros hospitais do Exército no Brasil? 

2.12 - Na sua opinião, a área de informática tem apoiado de maneira ativa as práticas de gestão do 

conhecimento na organização? (Marque com um X) Sim ____ Não_____ Em parte____ Comente sua 

resposta: 

2.13 – Que oportunidades para a melhoria você poderia sugerir em relação ao modelo de qualidade 

em funcionamento versus a gestão do conhecimento? 
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Apêndice D – Questionário de Pesquisa de  Satisfação do  Usuário do  HGeR 
 

 
Sr (a) USUÁRIO (A) do HGeR 

Marque com um “X” a opção adequada, conforme sua avaliação do HGeR 
I = 1,00 a 3,99  R= 4,00 a 5,99   B = 6,00 a 7,99   MB = 8,00 a 9,99  E= 10,00 

 
CONSIDERAÇÕES I R B MB E NR 

1. Marcação de consultas no HGeR       

2. Marcação de consultas por telefone (2123-4960)       

3. Tempo decorrido entre a marcação e o 
atendimento 

      

4. Tempo de espera para atendimento médico       

5. Realização de exames no HGeR       
6. Tempo entre o exame e entrega do resultado       
7. Encaminhamento consulta e/ou exames fora       
8. Tempo decorrido entre a solicitação e o 
recebimento da guia de encaminhamento  

      

9. Atenção dispensada pelo médico (a) na consulta       
10. Atenção dispensada pelos atendentes       
11. Horário de atendimento       
12. Estacionamento (disponibilidade)       
13. Conceito Geral       

Oficial da Ativa (    )         Praça da Ativa (   ) 
Fonte:(COMANDO DA SÉTIMA REGIÃO MILITAR, 2007). 
Convenção: I – Insuficiente; R – Regular; B – Bom; MB – Muito Bom; E - Excelente; NR – 
Nenhuma das Respostas. 
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Apêndice E- Relação dos Entrevistados  
 

 

1. Diretor do Hospital Geral de Recife (HGeR) – Coronel Lucena 

 

2. Chefe do Comitê Gestor da Qualidade do HGeR – Coronel Riquelme 

 

3. Membro do Comitê Gestor da Qualidade do HGeR- Major Sandra 

 

4. Um membro do Corpo Técnico de Médico do HGeR  

 

5. Um membro da assessoria de gestão da Sétima Região Militar- Capitão Carneiro 
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ANEXOS: 
 
Anexo 1 – Mapa Estratégico do Exército Brasileiro 

FONTE: (EB, 

2006).
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