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Resumo: As organizações médicas, pressionadas pelo ambiente, estão preocupadas com sua 
performance num mercado que, a cada dia, se torna mais competitivo. Para se tornar 
competitiva, essas organizações estão se utilizando de técnicas de desverticalização, visando 
um processo de terceirização de serviços médicos considerados atividades finalísticas. Este 
artigo foi elaborado com o objetivo de analisar a interferência do processo de terceirização 
de atividades médicas finalísticas no core business de organizações hospitalares da cidade de 
Natal-RN. Para atingir este objetivo foi realizada pesquisa em hospitais centrais daquela 
cidade focada no grau de terceirização e nos fatores de motivação para terceirização de 
serviços médicos. Os resultados da pesquisa indicam que: 1) 57,14% da amostra terceirizam 
atividades médicas consideradas finalísticas; 2) 100% da amostra da pesquisa terceirizam os 
setores finalísticos de Unidade de Terapia Intensiva e Emergência; 3) 100% da amostra não 
terceirizam a Unidade de Internação; 4) a estratégia não é um fator determinante para a 
terceirização, de forma que o processo de desverticalização não é conduzido de forma 
estratégica. 
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1. Introdução 
As organizações médicas, com o objetivo de melhor atender seus pacientes, estão 

utilizando as mais diversas estratégias para se tornarem competitivas. Uma dessas estratégias 
é a terceirização de serviços médicos. Para muitos teóricos, o serviço médico de uma unidade 
hospitalar é considerado uma atividade finalística, ou seja, o core business da organização. 
Entretanto, há correntes que entendem de maneira diferente. Para essa segunda linha de 
pensamento, o core business é o atendimento do paciente com qualidade, através de uma 
administração hospitalar eficiente e produtiva e os serviços médicos são os acessórios para se 
alcançar este objetivo. Para se tornar competitiva, as organizações médicas estão se baseando 
na tendência de competição trazida pelo advento da integração dos mercados internacionais 
do final da década de 80 e início da década de 90 – a chamada “Globalização”, fazendo com 
que, cada vez mais as empresas sejam pressionadas a serem competitivas e os consumidores 
cada vez mais se conscientizam de seu papel no mercado globalizado. É importante ressaltar 
que o termo competitividade nos remete à lucratividade e sobrevivência da empresa. Essa 
busca pela competitividade deu início a um novo estilo de gestão nas organizações: a busca 
pela excelência empresarial. Dessa forma, as organizações descobriram que a concentração de 
esforços nas principais competências, isto é, em sua missão corporativa, era uma alternativa 
possível na questão da sobrevivência organizacional nesse mundo globalizado, marcado pelas 
freqüentes turbulências e pela permanente incerteza do mercado. O discurso pela 
competitividade, tão recorrente nas empresas, não era, até pouco tempo, seguido pelas 
organizações hospitalares. Esse discurso, via de regra, era adotado pelas organizações 
empresariais num sentido de busca pelo lucro e de um conceito mais amplo do Capitalismo. 
Araújo e Figueiredo (2004, p. 1) afirmam que, como qualquer outra organização, “as 
organizações de saúde têm enfrentado, nos últimos anos, uma série de pressões para, 
simultaneamente, reduzir custos e proporcionar serviços de qualidade.” Queiroz e Barbosa 
(2003, p. 3) complementam Araújo e Figueiredo ao afirmarem que “nos últimos anos tem-se 
assistido a uma transformação profunda nos sistemas de saúde no mundo todo.” Isso nos 
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revela o quão importante são os serviços de saúde para a sociedade, pois impacta diretamente 
a vida das pessoas. Ansiosas para serem competitivas, as organizações hospitalares, muitas 
das vezes, ultrapassam as fronteiras do core business e acabam por gerar conflitos 
administrativos e perda de produtividade.  

Sobre competências essenciais ou core competence, as quais irão subsidiar a empresa na 
identificação do seu core business, Hamel e Prahalad (1995) entendem que toda a equipe de 
gerência de uma organização precisa compreender e participar da administração de 
competências da empresa. Se o gestor não se preocupar em administrar as competências 
essenciais, a organização correrá o risco de que suas competências se diluíam e se percam 
com o tempo, fazendo com que a empresa não consiga focar em seu core business e, por 
conseguinte, não ser competitiva e não sobreviver no mercado. 

O objetivo principal deste estudo é analisar a influência da terceirização de atividades 
finalísticas no core business de organizações hospitalares da cidade de Natal-RN e como isso 
está sendo abordado pelo administrador hospitalar na tomada de decisões. Como objetivo 
secundário, o presente estudo pretende suscitar a discussão sobre o tema, principalmente para 
incentivar estudos mais abrangentes, que possam discutir também a questão relativa à 
terceirização de serviços médicos considerados atividades finalísticas e como poderá afetar a 
organização  e os pacientes.  

Para a dinâmica do estudo, este trabalho foi dividido em quatro seções. A primeira seção 
aborda o problema e a metodologia aplicada à pesquisa, bem como informações a respeito da 
forma de coleta de dados. Na segunda seção a literatura sobre terceirização e core business é 
revisitada, fornecendo a base teórica para fundamentar a interpretação dos dados obtidos. A 
análise dos dados coletados na pesquisa é realizada na terceira seção e tem como objetivo 
fundamentar as considerações finais do artigo, as quais buscam discutir o problema da 
definição do core business das organizações hospitalares e oferece sugestões para novas 
pesquisas, compondo, dessa forma, a quarta e última seção do artigo. 

 
2. Metodologia 

Para atingir os objetivos do estudo, optou-se pela realização de uma pesquisa de campo. 
Esta pesquisa de campo abrangeu quatro unidades hospitalares da cidade de Natal-RN, 
correspondendo a 40% do segmento de hospitais centrais privados daquela cidade, 
caracterizando-se como um estudo descritivo, qualitativo e empírico. Consideramos essa 
amostra como relevante para o estudo, pois os hospitais escolhidos para a pesquisa são 
considerados os mais importantes para a cidade de Natal-RN e com o maior quantidade de 
leitos. Para a coleta de dados, optou-se tanto pela aplicação de um questionário estruturado 
como pela técnica de observação participante, uma vez que um dos autores atua diretamente 
no segmento de saúde e interage com os profissionais de saúde naquela cidade. Em virtude 
das características do segmento analisado nesta pesquisa, a amostragem não probabilística 
será utilizada como julgamento. Para Malhotra (2001), este método é usado quando cada 
elemento da população possui uma probabilidade desconhecida de seleção e a amostragem é 
feita com base no julgamento do pesquisador. Quanto à observação participante, Haguette 
(1990, p. 68) entende que ela “não supõe nenhum instrumento específico para direcionar a 
observação, tal como um questionário ou um roteiro de entrevista, e, por esta razão, a 
responsabilidade de seu sucesso pesa quase que inteiramente sobre os ombros do observador.” 
Assim, tomando como referência os ensinamentos de Malhotra (2001) e Haguette (1990), a 
coleta de dados foi desenvolvida através de: 1) aplicação de questionário estruturado; 2) 
interação com os administradores hospitalares; 3) interação com profissionais médicos das 
unidades hospitalares; e 4) percepção dos autores sobre acontecimentos e atividades 
profissionais no âmbito das unidades hospitalares. Outro ponto que merece ressalva é o que 
nos ensina Haguette (1990, pg. 68) sobre os vieses do pesquisador na observação participante, 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

pois devido à extrema flexibilidade dessa técnica, ela “é ameaçada constantemente por fatores 
de contaminação que podem provocar distorções nos próprios dados adquiridos, levando a 
interpretações errôneas sobre o fenômeno estudado.” Essa ressalva é importante, na medida 
que um dos autores é profissional médico e atua na cidade de Natal-RN e poderá influenciar a 
análise dos dados. Em contrapartida e como forma de minimizar este viés, teremos como 
coleta dos dados o questionário aplicado aos administradores, que servirão para análise 
estatística dos níveis da terceirização de serviços médicos. 

É importante ressaltar que os ensinamentos de Valença e Barbosa (2002) e o 
conhecimento dos autores sobre o assunto foram utilizados como fontes para elaboração do 
questionário de pesquisa, que procurou abranger todo o escopo de terceirização de serviços 
médicos nas unidades hospitalares pesquisadas. O questionário constitui-se de perguntas aos 
administradores hospitalares, dados da unidade hospitalar e dos administradores (diretor 
administrativo e técnico) e de 4 (quatro) perguntas com vários subitens relacionadas ao objeto 
do estudo. No primeiro ponto abordado, realizado por pergunta do tipo dicotômica, o 
respondente apenas assinalará quais dentre as setes funções/setores finalísticas são 
terceirizadas em sua unidade hospitalar, excluindo-se as atividades de apoio, tais como 
segurança, limpeza, informática etc. O segundo aspecto da pesquisa procurou identificar os 
principais fatores determinantes da decisão de adotar a terceirização de serviços médicos, 
através de uma pergunta do tipo ordinal de ranking, que contemplou uma lista de dez fatores 
de decisão para a terceirização. Um terceiro ponto abordado na pesquisa foi direcionado aos 
problemas decorrentes da terceirização, utilizando-se pergunta do tipo ordinal de ranking. E, 
finalmente, um quarto aspecto abordou os benefícios da terceirização, através de pergunta do 
tipo Escala de Likert, que menciona dez benefícios da terceirização.  

A pesquisa de campo se processou em três fases: 1.ª fase – aplicação dos questionários; 
2.ª fase - tabulação dos dados; 3.ª fase - discussão e interpretação dos resultados obtidos entre 
os autores, de maneira a formar a base para a conclusão do artigo. A análise dos dados foi 
realizada por meio de tabelas de distribuição de freqüências e tabelas de tabulação ponderada 
para as escalas de Likert e Ordinal de Ranking. 

 
3. Revisitando a Literatura 
3.1. Terceirização 

Terceirizar é uma estratégia das organizações visando sobreviver num mercado 
globalizado e que as organizações hospitalares, vislumbrando a competitividade setorial, 
também estão adotando esta estratégia. Para Oliveira (1994, p. 19) “a permanente luta pela 
competitividade exige que as empresas estejam o tempo todo em estado de alerta para os 
importantes movimentos que acontecem ao seu redor – e em todo o planeta – e sejam capazes 
de responder a esses movimentos com rapidez e eficiência.“ Para as empresas que 
desempenham suas atividades em países em desenvolvimento, como é o caso das empresas 
brasileiras, a gestão de operações é de extrema importância, na medida que a empresa deve ter 
a capacidade de oferecer produtos e serviços com qualidade e que possam atender um 
mercado cada vez mais exigente. Oliveira (1994, p. 20) afirma que as empresas que 
permanecem no mercado são aquelas que adotam, dentre outras, a estratégia de terceirização 
de atividades. Um ponto importante sobre terceirização é o que nos ensina Drucker (1992) 
apud Peron (1997, p.1), o qual já afirmava que “até o final do século, as empresas irão sofrer 
uma reestruturação radical, onde seus tamanhos serão uma decisão estratégica e as atividades 
ou funções que não representarem a essência da missão das empresas serão subcontratadas”. 
Isso nos leva ao fato de que as empresas seguirão a estratégia de terceirização de seus 
serviços, de forma que suas estruturas fiquem cada vez menores e mais flexíveis, para 
poderem sobreviver no mercado globalizado. Assim, entendemos que terceirizar é uma 
decisão estratégica das organizações e que deve estar alinhada com o core business.  
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O processo de terceirização pode nos parecer por demais simplista, no entanto, o assunto 
é complexo e de extrema importância, na medida que a atividade, mesmo sendo acessória ou 
de apoio, pode se tornar exclusiva do fornecedor. Então, a empresa poderá, no futuro, 
depender ou estar sujeita às exigências desse terceiro. Treinar e capacitar vários fornecedores 
e/ou parceiros também é uma estratégia no processo de terceirização, a fim de evitar a 
dependência do parceiro fornecedor.  

Segundo Araújo (2001, p. 89), “terceirizar significa passar adiante a responsabilidade 
pela execução de determinada atividade ou de conjunto de atividades.” Ora, esse conceito nos 
traz dois fatores da terceirização: a transferência da execução de atividades a outro e a 
remuneração dessa atividade, o que corresponde a uma parceria entre dois entes, os quais 
assumem responsabilidades sobre a terceirização, em que um irá executar a atividade e o 
outro se compromete a remunerar essa execução. Giosa (1997) resume em três conceitos o seu 
pensamento sobre terceirização. Para Giosa (1997, p. 14), terceirização é “a tendência de 
transferir, para terceiros, atividades que não fazem do negócio principal da empresa” ou, que é 
“uma tendência moderna que consiste na concentração de esforços nas atividades essenciais, 
delegando a terceiros as complementares” ou ainda é “um processo de gestão pelo qual se 
repassam algumas atividades para terceiros – com os quais se estabelece uma relação de 
parceria – ficando a empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao 
negócio em que atua”. Em todas as suas definições, Giosa (1997) deixa claro que o foco 
principal da terceirização é transferência a terceiros, de atividades que não fazem parte do 
core business  da empresa.  

Já Pagnoncelli (1993) nos ensina que o processo de terceirização é formado por duas 
fases. Na 1.ª fase a empresa deve se fazer a pergunta: “fazer ou comprar?” Nesse ponto a 
empresa está se reestruturando e deve tomar a decisão de terceirizar ou não. Esta decisão, 
conforme já dito, é de cunho estratégico e deve ser precedida de um estudo detalhado sobre 
seu core business ou definição do foco de seu negócio e qual(is) a(s) atividade(s) pode(m) ser 
terceirizada(s). Já na 2.ª fase, depois de passado por um filtro, a empresa já está no processo 
de terceirização, em que se contratam empresas nascidas da terceirização ou empresas já 
existentes. A escolha de empresas altamente capacitadas também são fatores para o sucesso 
da estratégia de terceirização. Nesta fase os resultados advindos da terceirização, tais como 
qualidade, competitividade, produtividade, redução de custos, focalização, especialização e 
competência, já podem ser observados.  

Outro ponto que julgamos importante são as tendências mundiais. Uma dessas 
tendências é a especialização. Especializar-se é focar suas competências no core business da 
empresa. A terceirização, segundo  Valença e Barbosa (2002, p.182), “permite a concentração 
e especialização da organização em torno do seu core business que, além de lograr melhores 
resultados, implica produtos de melhor qualidade.” Com a concentração e especialização, a 
organização pode se concentrar em áreas que lhe permitam obter vantagens diferenciadas e 
que garantam a sua sobrevivência no mercado.  

Valença e Barbosa (2002, p. 181) realizaram um estudo sobre terceirização e seus 
impactos em grandes organizações no estado de Minas Gerais e descobriram que “a 
terceirização está sendo usada pelas empresas como uma das estratégias de gestão e opção de 
modernização e posicionamento competitivo no contexto atual e como adequação às 
necessidades do mercado”.  É a confirmação do que já foi descrito neste trabalho: as 
empresas, devido à competitividade em seus mercados e preocupados com sua sobrevivência, 
resolveram adotar a terceirização como proposta estratégica. O estudo de Valença e Barbosa 
(2002, p. 181) também apontou para o fato de que as empresas “adotaram o mais difundido 
conceito para se trabalhar com a terceirização, ou seja, a transferência para terceiros das 
atividades não inerentes ao seu negócio principal”.  Ainda segundo os autores , “isso pode ser 
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verificado pelo baixo grau de terceirização nos setores diretamente relacionados ao seu core 
business”. (Valença e Barbosa, 2002, p.181). 

Assim, entendemos que a terceirização, como estratégia organizacional, deve ser focada 
nas atividades de apoio e acessórios, devendo proporcionar à organização a concentração em 
seu core business e com isso ser competitiva no mercado. 

 
3.2. Core Business 

Contador et al (2004, p. 1) já nos alertavam que “diversos autores têm chamado a 
atenção sobre a dificuldade de se identificar, de forma precisa, o core business de uma 
empresa, pela falta de procedimentos objetivos.” Assim, um dos pontos principais e 
estratégicos é identificar o core business da organização, ou seja, identificar as funções que 
fazem parte de seu core business, para daí, a empresa se tornar mais focada, competitiva e 
lucrativa. Hamel e Prahalad (1995) defendem que a gerência da empresa administre as 
competências essenciais da empresa, o que gera o core business da organização. Para isso, o 
gestor deve se preocupar com algumas tarefas, as quais, se cumpridas, poderão tornar a 
empresa competitiva. Para Hamel e Prahalad (1995), uma das tarefas se refere à identificação 
das competências existentes na organização. A identificação das competências essenciais da 
empresa é de fundamental importância para se definir o core business da empresa. Essa 
identificação, infelizmente pode criar armadilhas para o gestor. Quanto a estas armadilhas, 
Hamel e Prahalad (1995) afirmam que podem estar relacionadas à 1) delegação da 
identificação das competências essenciais à comunidade técnica; 2) definição incorreta de 
ativos e infra-estrutura como competências essenciais; 3) incapacidade de escapar de uma 
visão ortodoxa das capacidades da empresa centrada no produto e 4) incompreensão da 
ligação entre competência e benefício ao consumidor. Estas armadilhas devem ser evitadas 
pelo gestor na condução da identificação das competências essenciais, na medida que também 
o ajudará na administração das competências da organização. Outro ponto defendido por 
Hamel e Prahalad no tocante às tarefas para se administrar as competências essenciais se 
reside na definição de uma agenda de aquisição de competências essenciais, significando que 
competências devem ser adquiridas via desenvolvimento. O desenvolvimento de novas 
competências essenciais também é uma tarefa que o gestor deve se preocupar. Para Hamel e 
Prahalad (1995, p.  269), como é necessário vários anos para desenvolver uma liderança 
mundial num determinada competência essencial, “a consistência de esforços é fundamental.” 
Essa consistência, segundo Hamel e Prahalad (1995, p. 269), “depende antes de tudo de um 
profundo consenso em relação às competências que serão desenvolvidas e sustentadas e à 
estabilidade das equipes de gerência encarregadas do desenvolvimento das competências.” 
Assim, equipes com alta rotatividade de funções ou com um turn over alto não conseguem 
desenvolver novas competências essenciais, pois as equipes devem ser coesas e consistentes. 
Gestores despreparados para o desenvolvimento de novas competências fazem com que a 
empresa fragmente os esforços no desenvolvimento de competências de forma que não se 
obtenha novas competências essenciais ou a empresa simplesmente fracassa no 
desenvolvimento de novas competências. Se a empresa deseja alavancar uma competência 
essencial para outros negócios e novos mercados, o gestor deve saber redistribuir 
internamente essa competência. Hamel e Prahalad (1995, p. 270) afirmam que “algumas 
empresas fazem isso melhor do que outras e, portanto, conseguem usar de forma mais eficaz 
suas competências.” Empresas que conseguem distribuir suas competências de forma 
dinâmica a outros setores ou unidades de negócios têm grande chance de se tornarem 
competitivas. A outra tarefa que o gestor deve se preocupar em relação à administração de 
competências essenciais da organização e, em conseqüência disso, a identificação do core 
business, é a proteção e defesa das competências essenciais. Hamel e Prahalad (1995, p. 273) 
afirmam que “as competências podem ser deterioradas pela falta de fundos, ser fragmentadas 
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pela divisão, especialmente quando não existe um executivo que se sinta totalmente 
responsável pela administração das competências, ser entregues inadvertidamente a parceiros 
de alianças ou ser perdidas quando a empresa faz um desinvestimento em um negócio com 
desempenho insatisfatório.” Obviamente, essa proteção e defesa das competências essenciais 
deve ser realizada de forma contínua e eficaz, através de ações gerenciais, de forma que a 
empresa não venha a perder sua competitividade. 

Pelo ensinamento de Hamel e Prahalad (1995), entendemos que todo processo de 
terceirização deve ser planejado pela empresa, de forma que as atividades terceirizadas 
possam ser melhores executadas pelos terceiros e que a empresa possa controlar esta 
execução, além é lógico, da definição das atividades que podem e devem ser terceirizadas, 
que nos leva à discussão do core business da empresa. Em relação à essa discussão, Contador 
et al (2004, p. 1) afirmam que “a determinação do core business da empresa é de fundamental 
importância para a formulação de suas estratégias competitivas e operacionais.” Contador et 
al (2004) entendem que uma dessas estratégias se refere ao processo de desverticalização, ou 
seja, a terceirização de atividades, que envolvem a discussão do core business da empresa.  
Ora, o conceito de empresa verticalizada ficou ultrapassada com o conceito de focalização, ou 
seja, a empresa focada em poucas atividades ou funções.  

Para Contador et al (2004) as empresas passaram a focar poucas atividades e funções, e 
mesmo assim, relacionadas ao seu core business, de forma que puderam obter vantagem 
competitiva sobre seus concorrentes. Para esses autores, as empresas passaram a adotar a 
terceirização de serviços como estratégia competitiva. Contador et al (2004, p. 1) afirmam 
que as empresas “têm também transferido a terceiros até algumas das funções relacionadas 
com a produção de bens e serviços e com o atendimento ao cliente, caracterizando um claro 
movimento de desverticalização da produção e do atendimento ao cliente.” Essa afirmação 
dos autores merece uma reflexão, na medida que o que pode estar ocorrendo é a transferência 
para terceiros de atividades centrais da organização e que fazem parte do seu core business ou 
ainda, a missão corporativa da empresa deve estar sendo revista, na medida que o foco de seu 
negócio pode ter mudado e um novo negócio possa ter surgido. 

Contador et al (2004) nos remetem ao termo “core competence”, ou seja, atividades 
consideradas focos do negócio e que a empresa pode desempenhar com excelência. Saber 
quais atividades são consideradas core competence é primordial para identificar o core 
business da organização, apesar do que Contador et al (2004, p. 2) entende que “desconhece-
se metodologia segura para identificar a core competence da empresa ou mesmo para definir o 
que deve ser feito internamente e o que deve se adquirido fora”. Prahalad e Hamel (1990) 
apud Contador et al (2004 p.), “propuseram os três seguintes critérios, definidos como 
essenciais para uma habilidade ou tecnologia ser compreendida como uma competência 
essencial: 1) oferecer reais benefícios aos consumidores; 2) ser difícil de imitar e 3) prover 
acesso a diferentes mercados”. Estes critérios devem permear a análise da organização para 
identificar suas competências essenciais e, do resultado, procurar desverticalizar-se, de forma 
que as atividades consideradas como não pertencentes ao core competence sejam 
terceirizadas. Em suma, a definição do core competence e, por conseqüência, do core 
business, é que proporcionará à organização focar ou concentrar suas forças no seu negócio, 
deixando para terceiros as atividades consideradas não core competence. Esse processo de 
identificação é fator chave para o sucesso da desverticatilização das empresas e para se tornar 
mais competitiva. 

 
4. Resultados da Pesquisa 

A pesquisa de campo realizada apontou os seguintes resultados: 
4.1. Pergunta 1: Setores ou funções médicas que foram terceirizadas na Unidade Hospitalar. 
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TABELA 1 – Setores ou Funções Médicas Terceirizadas (em %) 
N.º Setor Função Sim  Não  
1 Consultório 50,00 50,00 
2 Unidade de Internação 0,00 100,00 
3 Centro Cirúrgico 25,00 75,00 
4 Unidade de Terapia Intensiva - UTI 100,00 0,00 
5 Setor de Emergência 100,00 0,00 
6 Setor de Diagnóstico Complementar 75,00 25,00 
7 Setor Intervencionista 50,00 50,00 

Total................................................................................................................... 57,14% 42,86% 
Merece destaque na tabela 1 a não terceirização da Unidade de Internação por parte dos 

hospitais e o fato de que apenas 25% da amostra terceirizam o Centro Cirúrgico. Não se 
confundir a Unidade de Internação com a UTI, em que o risco relacionado à atividade é 
maior. Neste caso todas as unidades hospitalares terceirizam a UTI, transferindo o risco e o 
trabalho de acompanhamento médico a terceiros. De igual maneira e pelos mesmos motivos, 
todas as unidades hospitalares terceirizam o Setor de Emergência. Causou-nos estranheza que 
o não houve 100% de terceirização no Setor de Diagnóstico Complementar, pois este setor, já 
há algum tempo é considerado como um setor de atividade de apoio aos serviços médicos 
finalísticos. De outra forma, as atividades com 100% de nível de terceirização foram a 
Unidade de Terapia Intensiva e o Setor de Emergência, relacionados ao risco da atividade.  
TABELA 2 – Grau de Terceirização de Serviços Médicos (em %) 

Unidade Hospitalar Percentual N.º Atividade/Setor 
1 2 3 4 Total Média 

1 Consultório 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00 50,00 
2 Unidade de Internação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Centro Cirúrgico 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,00 
4 Unidade de Terapia Intensiva 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 100,00 
5 Setor de Emergência 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 100,00 
6 Setor de Diagnóstico Complementar 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 75,00 
7 Setor Intervencionista 100,00 0,00 100,00 0,00 200,00 50,00 

Média Total %................................................... 71,43 57,14 57,14 42,86 57,14 57,14 
A unidade hospitalar n.º 1, com 71,43%, apresentou o maior grau de terceirização, 

seguindo-a as unidades 2 e 3, com 57,14%. O menor grau de terceirização foi apresentado 
pelo hospital n.º 4, com 42,86%, o qual, das sete atividades/setores, terceirizou apenas três. 
Estranhamente, a unidade hospitalar n.º 1, com o maior grau de terceirização, não terceirizou 
o Setor de Diagnóstico Complementar, considerado um setor não ligado ao core business, 
mas seguiu a tendência de não terceirizar a Unidade de Internação. 
4.2. Pergunta 2: Grau de importância dos fatores de decisão para a terceirização – numeração 
de 1 a 10 - o fator mais importante para o Hospital será classificado com o maior número. Foi 
utilizado na análise dos dados coletados a Escala Ordinal de Ranking, conforme nos ensina 
Samara e Barros (1997) – o peso utilizado foi o grau de importância dado pelos respondentes.  
TABELA 3 – Fatores de Decisão para a Terceirização  

Unidade Hospitalar Tabulação Ponderada Fator de Decisão 
01 02 03 04 Pontuação Class 

Redução de custos 8 1 9 10 28 1 
Otimização do tempo e da energia do pessoal 5 10 4 9 28 1 
Simplificação do processo operacional 3 9 6 8 26 3 
Qualidade na prestação dos serviços médicos 4 5 8 6 23 4 
Visão estratégica 9 2 10 1 22 5 
Disponibilidade de empresa especializada 6 8 3 4 21 6 
Respostas mais rápidas às variações de demanda 7 7 2 5 21 6 
Indisponibilidade de capacidade técnica 10 6 1 2 19 8 
Aumentar a capacidade produtiva  2 3 5 7 17 9 
Aumento do grau de satisfação dos pacientes 1 4 7 3 15 10 
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Destacamos que os fatores de decisão “redução de custos” e “otimização do tempo e da 
energia do pessoal” foram os primeiros classificados, de acordo com as respostas obtidas dos 
respondentes, seguido dos fatores de decisão “simplificação do processo operacional” e 
“qualidade na prestação dos serviços médicos”. Apesar da terceirização ser considerada um 
processo estratégico de desverticalização, o fator de decisão “visão estratégica” ficou em 5.º 
colocado, demonstrando que essa razão não é uma preocupação do administrador hospitalar. 
Os fatores de decisão “aumentar a capacidade produtiva” e “aumento do grau de satisfação 
dos pacientes” foram os que menos importaram para o hospital no processo de terceirização, 
com 9a. e 10.ª colocação, respectivamente. 
4.3. Pergunta 3: Grau de importância dos problemas decorrentes da terceirização – numeração 
de 1 a 10 - o fator mais importante para o Hospital será classificado com o maior número. Da 
mesma forma que a pergunta n.º 2, utilizamos a tabulação ponderada - Escala Ordinal de 
Ranking para a análise dos dados obtidos nesta pergunta. A tabela 4 demonstra a escolha de 
importância de cada unidade hospitalar por problemas decorrentes da terceirização, a 
pontuação e a classificação de importância obtida na tabulação ponderada. 
TABELA 4 – Problemas Decorrentes da Terceirização 

Unid.Hospit Tab. Pond. Problemas Decorrentes da Terceirização 
01 02 03 04 Pont. Class 

Dificuldade em estabelecer relação de parcerias c/terceiros 8 10 8 10 36 1 
Disparidade entre as necessidades e expectativas e o que é oferecido pelos terceiros 
(gap serviços) 10 7 10 6 33 2 

Problemas contratuais e/ou na contratação da empresa terceira 2 9 6 9 26 3 
Problemas na definição de escopo dos serviços médicos à empresa terceirizada 9 1 9 4 23 4 
Problemas de relacionamento entre os funcionários da empresa e os terceiros 4 4 7 7 22 5 
Gasto de muito tempo e energia na gestão da terceirização 7 6 4 5 22 6 
Choque cultural entre os terceiros e os funcionários da empresa 3 5 5 8 21 7 
Menor capacidade técnica dos terceiros 1 8 3 3 15 8 
Redução na qualidade dos serviços médicos 6 3 2 2 13 9 
Problemas com legislação e sindicatos 5 2 1 1 9 10 

Ressaltamos que o principal problema apontado pelas unidades hospitalares foi a 
dificuldade em estabelecer relação de parcerias com terceiros, com 36 pontos, seguido pelo 
gap dos serviços e problemas na contratação com 33 e 26 pontos, respectivamente. Redução 
na qualidade dos serviços medidos e problemas com legislação e sindicatos são os problemas 
que menos preocupam os administradores hospitalares, com 13 e 9 pontos, respectivamente. 
4.4. Pergunta 4: Classificação dos fatores de decisão/benefícios da terceirização. 
1 = Discordo totalmente 2 = Discordo 3 = Não concordo nem discordo 
4 = Concordo 5 = Concordo totalmente 

Utilizamos a tabulação ponderada para a realização da análise dos dados constantes na 
tabela 5, conforme nos ensina Samara e Barros (1997), para a Escala de Likert, de forma que 
o peso utilizado foi o grau de importância.  
TABELA 5 – Benefícios da Terceirização 

Grau de Importância Benefícios 
1 2 3 4 5 

Média 
Pond Classif 

A terceirização aumentou a capacidade produtiva da empresa 0 0 0 4 0 4,00 1 
A terceirização acarretou respostas mais rápidas às variações de 
demanda e do serviço 0 0 0 4 0 4,00 2 

A empresa conseguiu atingir seus objetivos estratégicos com o processo 
de terceirização 0 0 1 3 0 3,75 3 

A terceirização aumentou a disponibilidade de capacidade técnica ao 
hospital 0 1 0 2 1 3,75 4 

A terceirização otimizou o tempo e a energia do pessoal próprio 0 0 1 3 0 3,75 5 
A terceirização disponibilizou empresas especializadas em serviços 0 0 1 3 0 3,75 6 
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médicos ao Hospital 
Após a terceirização houve uma simplificação do processo operacional 0 0 1 3 0 3,75 7 
O processo de terceirização reduziu significativamente os custos da 
empresa 0 0 2 2 0 3,50 8 

A terceirização trouxe maior qualidade à prestação dos serviços 
médicos aos pacientes 0 0 2 2 0 3,50 9 

Houve, com a terceirização, um aumento do grau de satisfação dos 
pacientes em relação ao Hospital 0 1 2 1 0 3,00 10 

Total........................................................................................................... 0 2 10 27 1   
É importante destacar que o benefício relativo ao atingimento dos objetivos estratégicos 

obteve a 3.ª colocação, apesar de que na 2.ª pergunta, os respondentes classificaram em 3.º 
lugar a visão estratégica. A maior média ponderada foi obtida pelo aumento da capacidade 
produtiva da empresa e respostas mais rápidas às variações de demanda e do serviço, ambas 
com média ponderada de 4,00. Logo em seguida, vários benefícios obtiveram média 
ponderada de 3,75,  dentre as quais o de que a empresa conseguiu atingir seus objetivos 
estratégicos. A última colocada em termos de média ponderada, com 3,00, foi a percepção dos 
administradores sobre o aumento do grau de satisfação dos pacientes em relação ao hospital. 

 
5. Considerações Finais 

Pelos resultados obtidos na pesquisa de campo podemos concluir que não há uma 
convergência, por parte dos administradores, entre o processo de desverticalização, 
comumente chamada de terceirização, e a estratégia organizacional das unidades hospitalares. 
Esta não convergência, invariavelmente, segue a tendência da não identificação ou 
determinação do core business dos hospitais pesquisados. Conforme descrito neste estudo, o 
fator de decisão “visão estratégica” ficou em 5.º colocado, demonstrando que essa razão não é 
uma preocupação do administrador hospitalar. Em nosso entendimento as duas primeiras 
colocadas em relação aos fatores de decisão para a terceirização (redução de custos e 
otimização do tempo e energia do pessoal) são conseqüências da visão estratégica da 
organização e não um fim. Com a visão estratégica, a tendência é que os custos sejam 
reduzidos e os profissionais tenham mais tempo para se dedicarem às suas atividades, gerando 
assim um aumento da capacidade produtiva e do grau de satisfação dos pacientes. 

Apesar do foco da pesquisa estar voltado para os fatores determinantes para a 
terceirização e problemas decorrentes da mesma, observou-se que o processo de terceirização 
foi conduzido tendo como ponto principal a redução de custos, apesar de termos observado 
também que, em relação aos benefícios da terceirização, o quesito “redução de custos” só 
obteve a 8.ª classificação. Ressaltamos que, ao se fazer um cruzamento entre as respostas das 
perguntas n.ºs 2 – Fatores de Decisão para a Terceirização e 4 – Benefícios da Terceirização, 
foi identificado que os administradores hospitalares entendem que houve o benefício da 
empresa ter conseguido atingir seus objetivos estratégicos, enquanto que nos fatores para a 
terceirização, a visão estratégica não é considerada importante para a organização hospitalar. 
Disso pode-se inferir que há uma certa contradição nas respostas dos administradores, pois ao 
mesmo tempo que a estratégia organizacional não é importante ela é um dos maiores 
benefícios percebidos. 

Conforme já descrito neste trabalho, um dos autores é profissional médico e que isso 
facilitou, sobremaneira, a obtenção dos dados, não só quantitativos, oriundos da coleta via 
questionário, como também de dados qualitativos, estes oriundos da percepção do 
pesquisador. Nesse contexto, é importante ressaltar que o fator de decisão para a terceirização 
“redução de custos”, com 28 pontos obtidos pela coleta de dados, obtendo a 1.ª colocação na 
opinião dos administradores, é corroborada por observações coletadas em campo. Essas 
observações conduziram à percepção de que o objetivo principal das unidades hospitalares, no 
processo de terceirização é desobrigação de encargos sociais e trabalhistas, através de 
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contratação de pequenas empresas ou cooperativas de médicos. O mais preocupante é que a 
constituição dessas empresas e cooperativas é realizada, via de regra, por ex-profissionais das 
organizações hospitais (assalariados), os quais são “convidados” pela administração do 
hospital a compor empresa ou cooperativa e continuar prestando serviços médicos àquela 
organização médica. Esses resultados obtidos na pesquisa podem ser ratificados com o que 
nos ensina Queiroz (1992), a respeito dos erros mais comuns no processo que estão 
relacionados ao uso da terceirização 1) como desculpa para desobrigar a empresa de encargos 
sociais e legais ou reduzi-los; 2) para reduzir benefícios concedidos às pessoas da 
organização; 3) para demissões e 4 ) para redução salarial. Praticamente todos os erros 
apontados são cometidos pelas organizações hospitalares pesquisadas. Durante o processo 
investigatório, foi possível perceber que, via de regra, as terceirizações são processadas, muito 
mais por pressões financeiras e de custos, do que por uma visão estratégica – tal fato ficou 
patente nas respostas dos questionários. A contratação de empresas ou cooperativas, 
capitaneadas por ex-profissionais médicos da própria organização hospitalar, também são 
práticas correntes em hospitais, confirmando todos os erros apontados por Queiroz (1992), 
fazendo  com que o processo seja ineficiente e não traga os benefícios desejados.  

Outro fato julgado relevante e intrigante, corroborado pelo trabalho de Girardi et al 
(2000), é que o setor de diagnóstico complementar, o qual pode ser considerada uma atividade 
de apoio, não é totalmente terceirizado, enquanto que os setores de Emergência e UTI, 
eminentemente atividades finalísticas na sua essência são totalmente terceirizadas. O estudo 
de Girardi et al (2000), realizado em hospitais da região sudeste, vai mais além, pois 
verificaram que os serviços administrativos de contabilidade e informática são terceirizados 
em 34,8% e 18,4% respectivamente, com um pequeno percentual de autônomos e na sua 
maioria os profissionais administrativos são assalariados – 40,4% em contabilidade e 61,1% 
em informática. Com uma maior diferença, o setor de compra e organização material 
apresenta 0,9% de terceirização, 0,2% de cotistas e 77,4% de assalariados. Diferentes 
percentuais foram obtidos por Girardi et al (2000, p. 22) em relação às especialidades 
médicas, os quais afirmam que “mais de 60% dos hospitais respondentes ‘contratam’ o 
trabalho autônomo de cirurgiões, anestesistas, pediatras e gineco-obstetras.” 
Comparativamente, pode-se inferir que as especialidades médicas, consideradas atividades 
finalísticas, sofrem um processo de terceirização mais agressivo do que as atividades 
administrativas, de cunho eminentemente de apoio ou acessório e que não fazem parte do core 
business da organização.  

Dos dados obtidos na pesquisa, corroborados pelo estudo de Girardi et al (2000), 
podemos inferir que está ocorrendo uma inversão na estratégia das organizações hospitalares, 
pois os administradores hospitalares não conseguem identificar e/ou determinar o core 
business de suas organizações, não seguindo os ensinamentos de Hamel e Prahalad (1995), no 
sentido de que toda a equipe de gerência precisa entender e participar de tarefas fundamentais 
na administração das competências essenciais da empresa. Disso, podemos inferir que, ou os 
administradores hospitalares não conseguem identificar o core business da empresa ou as 
organizações hospitalares estão passando por profundas transformações estruturais, de forma 
que o negócio está sendo repensado, em que o foco pode não ser o atendimento de saúde a 
pacientes, mas sim um conjunto de atributos ligados ao atendimento geral do paciente. 

Numa análise preliminar do core business de organizações hospitalares, com o objetivo 
de se determinar quais das sete funções/setores descritos na pesquisa de campo poderiam ser 
consideradas de apoio ou acessórios, ou seja, não relacionadas às atividades finalísticas e, 
portanto, não pertencentes ao core business, chegou-se à conclusão de que o setor de 
diagnóstico complementar e a unidade de internação poderiam ser consideradas atividades de 
apoio ou acessórias. O setor de diagnóstico complementar, responsável pela realização de 
exames médicos e laboratoriais para subsidiar decisões médicas, não é totalmente 
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terceirizado, conforme já descrito, apesar de sua característica de apoio, diferentemente de 
UTI e Emergência. Já o setor de internação pode ser terceirizado, somente a questão relativa 
às atividades de hotelaria e o apoio de enfermagem, permanecendo o acompanhamento 
médico como atividade finalística. Entretanto, obteve-se dados de que todos os hospitais 
integrantes da amostra de pesquisa não terceirizaram este setor, cabendo então, um estudo 
mais detalhado. 

No caso da Unidade de Internação não ser terceirizada e de apenas um hospital ter 
terceirizado o Centro Cirúrgico, um dos fatores pode ser o retorno sobre o investimento, uma 
vez que estes setores são considerados os mais rentáveis, pois no caso da unidade de 
internação, apenas serviços relacionados à hotelaria são custos para a unidade hospitalar, em 
que o acompanhamento é feito pelo profissional médico que solicitou a internação, não 
gerando custos de acompanhamento ao hospital. No caso do Centro Cirúrgico, obviamente o 
custo de uma cirurgia, devido à complexidade da atividade e ao risco envolvido, não é 
terceirizada e também por envolver um retorno maior ao hospital. Em relação ao Centro 
Cirúrgico, um outro fator pode ser discutido, pois talvez devido à complexidade da atividade 
o processo de terceirização é mais arriscado. Isso por si, não justificaria tal percentual, em 
virtude de que profissionais médicos são considerados os mais bem qualificados e 
capacitados, características estas, inerentes à profissão. Essa particularidade da pesquisa, 
entretanto, mereceria novo estudo, de cunho mais técnico e voltado exclusivamente aos 
motivos da não terceirização. Igual estudo poderia ser realizado para analisar os motivos que 
levaram 75% das unidades hospitalares a terceirizarem seu setor de diagnóstico complementar 
e apenas uma organização hospitalar não terceirizou. 

Se entendermos que as atividades e setores hospitalares pesquisados são considerados 
atividades finalísticas, mais da metade da amostra (57,1%) terceiriza seu core business. No 
entanto, uma análise mais detalhada deve ser realizada. Os resultados obtidos em relação ao 
grau de terceirização de serviços médicos refletem bem a visão geral do gestor no tocante à 
divergência e impossibilidade de identificação do core business da organização hospitalar. 
Talvez Peron et al (1997, p. 1) possam ter encontrado o cerne da questão, ao descrever que “a 
discussão em torno do processo (de terceirização) envolve a maneira como as empresas 
entendem e realizam a terceirização”. Isso vem ao encontro do que estamos discutindo, na 
medida que percebemos que não há uma metodologia adequada por parte das organizações 
hospitalares na condução do processo de desverticalização. 

É importante que seja esclarecido o fato de que a empresa não pode ou não deve 
procurar ser excelente em tudo e que ela deve identificar quais funções a empresa pode 
desempenhar com excelência, para, então, centrar seu negócio nessas funções, ou seja, as 
áreas de trabalho ou as funções em que a empresa é competente, de onde se origina o core 
business. 

Assim, entendemos que o problema de terceirização de serviços médicos se reside num 
aperfeiçoamento e por que não, numa revisão de processos para identificação e determinação 
do core business ou core competence dessas organizações, tudo em conformidade com o que 
nos ensina Hamel e Prahalad (1995). Não há dúvidas que a tendência da terceirização de 
serviços médicos de atividades consideradas finalísticas é uma realidade no Brasil. Este 
estudo, igualmente ao estudo de Girardi et al (2000) apontam para essa tendência. 
Compreender este fenômeno e os motivos como estão se processando são questionamentos 
que devemos nos fazer, na medida que isso afeta o desempenho das organizações hospitalares, 
e até mesmo, afetando a relação médico x paciente, a qual acreditamos ser mais importante 
que relação empresa x consumidor. Por fim, não se pretende com este estudo esgotar-se o 
tema relacionado ao processo de desverticalização de organizações médicas e à questão da 
identificação e determinação do core business dessas organizações. 
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