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Resumo 
O presente artigo analisa o processo de formação de estratégias que resultou na criação de 
um setor dentro do Hospital Universitário Profº Alberto Antunes (HUPAA), em Alagoas. O 
trabalho fundamentou-se em duas perspectivas aparentemente opostas: estratégia deliberada 
(intencional e planejada) e estratégia emergente (processo não intencional, dinâmico, e 
contínuo). A literatura nos mostra que ambas as perspectivas têm igual importância no 
processo de formação de estratégias: são pólos de um continuum onde as estratégias do 
mundo real se encaixam. Para tanto, a metodologia do estudo de caso qualitativo foi 
utilizada a fim de captar e entender as diversas facetas pertinentes à formação de estratégias 
na unidade de análise, utilizando entrevistas e análise documental como técnicas de coleta de 
dados. Dentre os resultados, ficou caracterizado que o processo de formação de estratégia 
que resultou na criação da CDI/HUPAA em 2003 tem o perfil de estratégia deliberadamente 
emergente. 
Palavras-chave: Estratégia Deliberada; Estratégia Emergente; Hospital. 
 
1. Introdução 
 Inicialmente os hospitais eram locais onde se exercia caridade para com pobres, 
mulheres desamparadas, idosos e pessoas com doenças crônicas, enquanto os doentes com 
melhor situação financeira tinham assistência a domicílio e a sua relação com o médico não 
dependia da organização hospitalar. Na opinião de Gonçalves (1983), os avanços tecnológicos 
e o aparecimento da medicina científica nos fins do século XIX e início do século XX foram 
os responsáveis por revolucionar o papel e as funções do hospital. Atualmente, é possível 
caracterizar um hospital por seu dinamismo operacional, uma estrutura de elevado ritmo, que 
desenvolve atividade polimorfa e envolve uma gama muito diversificada de aspectos 
(GONÇALVES, 1999). 

Um hospital é uma organização complexa, onde se encontram atividades industriais 
mescladas com ciência, tecnologia e procedimentos utilizados diretamente em seres humanos, 
além de componentes sociais, culturais e educacionais interferindo na estrutura, no processo e 
nos resultados (BITTAR, 1996). Pela perspectiva da economia da saúde, o hospital pode ser 
entendido como uma peça indispensável para a análise da evolução do sistema de saúde de 
um país, considerando-o nas específicas posições estruturais que ele vai tomando, de acordo 
com as orientações de política de saúde conjunturalmente dominantes. 

Diante de tal importância e complexidade, justifica-se a preocupação especial com o 
processo de formulação de estratégia em organizações hospitalares. O desenvolvimento de 
estratégias na área da saúde, especialmente hospitais de grande porte, é um desafio 
estimulante. Mezomo (2001) demonstra que, segundo pesquisa nacional, aproximadamente 
85% dos hospitais não possuem planos estratégicos formais (escritos e divulgados).  

Similarmente a outros tipos de organizações, nos hospitais a escolha dentre os 
modelos de formulação de estratégia dever ter a preocupação de atender às necessidades da 
organização e do público por ela atendido. Não se pode deixar de mencionar que fatores como 
o porte, o estágio de desenvolvimento e ciclo de vida da organização também influenciam na 

 1



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

adoção de um modelo com características mais prescritivas ou descritivas, com maior ou 
menor formalidade, mais voltado à cognição ou mais analítico (AQUINO, 2001). 

Para Minotto (2002) os modelos de desenvolvimento de estratégias como o 
planejamento estratégico, a moderna estratégia, o controle financeiro, o controle estratégico, a 
estratégia competitiva e a vantagem competitiva, entre outros, são alternativas que se 
apresentam às organizações, na sua maioria, não excludentes entre si. No processo de 
formulação da estratégia também pode ser observada a existência de diferentes enfoques, os 
quais poderão se constituir em diferenças elementares nas estratégias das organizações. 

Nesta perspectiva, realizou-se um estudo para investigar o seguinte problema de 
pesquisa: como caracterizar o processo de formação de estratégia que resultou na criação da 
CDI/HUPAA (Coordenação de Desenvolvimentos Institucional/Hospital Universitário 
Professor Alberto Antunes). Escolheu-se este caso por haver interesse intrínseco dos 
pesquisadores em instituições públicas, em especial nas hospitalares. Desta forma, acredita-se 
que o HUPAA seria um caso com grandes oportunidades de aprendizado sobre o processo de 
formação de estratégia.  

O referencial teórico utilizado para operacionalizar a pesquisa fundamentou-se em 
autores referência sobre o processo de formação de estratégia, com ênfase nos conceitos de 
estratégias deliberadas e emergentes. O estudo buscou contribuir para o fortalecimento da 
teoria na medida em que procurou relacionar os elementos evidenciados nos conceitos 
teóricos com as práticas da formação de estratégia em um hospital público. Este artigo 
propõe-se a mostrar os resultados dessa pesquisa, e encontra-se assim organizado: uma 
primeira etapa na qual se aborda o referencial teórico, no segundo momento explana-se sobre 
a metodologia utilizada na condução da pesquisa. Na seqüência apresenta-se o caso, a análise 
e interpretação dos dados. Finalmente as conclusões acerca da referida pesquisa. 

2. Estratégias Deliberadas e Emergentes: Extremos de um Continuum  
Diversos são os autores na literatura que discutem o conceito de estratégia 

(MINTZBERG, 1973, 2001; ANSOFF, 1973; PORTER, 1986, 1989, 1999; CHANDLER, 
1998; HENDERSON, 1998; ANDREWS, 2001; BARNEY, 2002). 

De caráter claramente deliberado, Chandler (1998, p. 163) afirma que a “estratégia é a 
definição dos principais objetivos a longo prazo da empresa, bem como a adoção de linhas de 
ação e alocação de recursos, tendo em vista esses objetivos”. Nesse sentido, a estrutura ou 
modelo pelo qual se administra a organização, garantiria a coordenação, a avaliação e a 
articulação da implementação de metas, políticas básicas e pessoas. 

Concebendo estratégia como o relacionamento entre a organização e o ambiente, 
Ansoff (1973, p. 27) argumenta que gestores cada vez mais devem voltar-se para encontrar 
maneiras racionais e passíveis de previsibilidade para explorar e ajustar-se às mudanças 
ambientais, sem desprezar, contudo, a relevância e potencial da criatividade em momentos de 
reorientação estratégica. Acrescenta ainda que o processo completo de mudança deva ser 
planejado e guiado pela gestão da organização. Em linha consonante, Henderson (1998, p. 5) 
argumenta que a estratégia pode ser vista como um plano de ação deliberado que se 
desenvolve e ajusta-se à vantagem competitiva de uma empresa, a partir do reconhecimento 
das capacidades organizacionais e dos objetivos pretendidos. Decorre que a estratégia, sob a 
perspectiva clássica desses autores, passou a ser então reconhecida como um plano ou um 
curso de ação conscientemente engendrado em uma diretriz, composta por dois elementos 
essenciais: (1) preparação prévia; e (2) desenvolvimento consciente e deliberado 
(MINTZBERG, 2001). 

O processo de formação de estratégias competitivas pode ser categorizado naqueles 
deliberados, emergentes ou em uma combinação ótima entre estas duas vertentes 
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(MINTZBERG, 1978, 1998; MINTZBERG; WATERS, 1985, MINTZBERG; MCHUGH, 
1985; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). De fato, estratégias deliberadas e 
emergentes podem ser concebidas como dois extremos de um continuum onde reside o mundo 
real das estratégias (MINTZBERG, 1978; MITZBERG; WATERS, 1985). As puramente 
deliberadas admitem como pressuposto um comportamento pretendido tal como realizado, 
graças às intenções precisas, estabelecidas previamente pela liderança da organização e 
realizadas sem maiores interferências ambientais.. Em geral se originam em planos formais, 
guardando em si o mesmo formalismo e rigidez dos antigos orçamentos e planejamento. 

As estratégias deliberadas caracterizam-se pelo esforço de antever o futuro, 
preparando respostas a ele, por isso seu caráter prescritivo, quase como script. Antecipar 
acontecimentos do meio ambiente e desenvolver um plano de ação prévio para responder a 
esses eventos: esta é a idéia da estratégia deliberada (BORGES JR. & LUCE, 2000). Neste 
contexto, aos líderes cabe o papel de preconceber as estratégias (ZANNI, 2003), atuando 
como estrategista central, controlador de todo o processo de formação das estratégias. Quanto 
mais deliberada, maior controle pode ser aplicado à estratégia em si. 

Por outro lado, estratégias perfeitamente emergentes são aquelas realizadas ausentes 
de uma intenção explícita. Uma estratégia emergente é essencialmente uma estratégia não 
planejada (MINTZBERG; 1978), no sentido que determinada ação só é percebida como 
estratégica pela empresa na medida em que se desenvolve, ou mesmo depois de ter 
acontecido. 

Poucas (ou nenhuma) estratégias são puramente deliberadas, assim como poucas são 
totalmente emergentes. Os tipos puramente emergente e deliberada são na verdade tipos-
ideais, que dificilmente podem ser encontrados na vida real das organizações. Ao optar por 
uma não teremos espaço para a variedade e para o aprendizado; se escolhermos a outra 
inviabilizaremos a aplicação do elemento controle, que é fundamental para que ocorra o 
aprendizado. Assim sendo, não cabe classificar um ou outro tipo como bom ou ruim. Os 
estrategistas eficazes costumam misturá-las de maneira que reflitam as condições existentes, 
associando a capacidade para prever com a necessidade de reagir a eventos inesperados 
(MINTZBERG, AHLSTRAND e LAMPEL, 2000).  

Pode-se esperar encontrar tendências na direção de estratégias deliberadas e 
emergentes, mais do que perfeitas formas destes tipos de estratégia (MINTZBERG E 
WATERS, 1985). Os tipos deliberadas e emergentes são pólos de um continuum onde as 
estratégias no mundo real se situam. As estratégias o mundo real combinam neste continuum 
várias dimensões que devem ser consideradas: as intenções da liderança são precisas, 
explícitas, concretas e compartilhadas; o controle sobre as ações da organização podem ser 
mais ou menos firme e mais ou menos extenso; o ambiente pode ser controlável ou 
incontrolável, previsível ou imprevisível. 

No ponto central do continuum, líderes que dispõem apenas de um controle parcial 
sobre os atores e demais aspectos internos e externos em uma organização podem delinear a 
chamada estratégia Guarda-Chuva. Esta estratégia é concebida como deliberada em sua 
perspectiva geral, apesar de emergentes em suas posições especificas (MINTZBERG; 
WATERS, 1985; MINTZBERG, 1998). Quando o ambiente é complexo, uma variedade de 
agentes organizacionais pode estar apta a agir. Em outras palavras, o padrão das ações na 
firma não pode plenamente ser deliberado em seus pormenores, embora os limites da 
orientação central disponha as margens necessárias, combinando deliberação e controle com 
flexibilidade e aprendizagem organizacional, típico das perspectivas emergentes. Por essa 
razão, é permitido que estratégias surjam, ao menos sob a margem estabelecida, 
disponibilizando um caráter deliberadamente emergente a estas estratégias. Nas palavras de 
Mintzberg e Waters (1985, p. 264),  
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(...) a liderança, nos controles parciais das ações organizacionais, definem 
marcos estratégicos ou fronteiras dentro das quais os outros podem agir... 
Como resultado, as estratégias são parcialmente deliberadas (as fronteiras) e 
parcialmente emergentes (as configurações dentro delas). Esta estratégia pode 
ser chamada deliberadamente emergente, porque a liderança 
propositadamente permite aos outros a flexibilidade de realização de 
manobras e formar configurações dentro das fronteiras. 

No extremo essencialmente emergente, o ambiente pode diretamente forçar o padrão 
de ações da organização (MINTZBERG; WATERS, 1985), nas chamadas estratégias 
impostas. No entanto, muitas estratégias planejadas podem apresentar essa concepção 
determinista e submissa, por considerarem resignadamente a cooperação e aceitação das 
forças externas; a partir do momento em as intenções são suficientemente maleáveis, todas as 
estratégias podem ser deliberadas, principalmente quando são internalizadas pela organização. 

Notadamente um dos defensores desta abordagem emergente, Mintzberg (1998) 
demonstra que a imagem de uma criação artesanal é a que melhor representa o processo de 
elaboração de uma estratégia eficaz: formulação e implementação são vistas de modo 
integrado, contrário à ‘produção’ racional e sistemática de estratégias claras, explícitas e 
completas. “Nenhum artífice usa alguns dias para pensar e outros para trabalhar. A mente do 
artífice está sempre em funcionamento” (MINTZBERG, 1998, p. 424). A negação então à 
clássica dicotomia existente entre formulação e implementação (GRANT, 1995) argumenta 
que o pensamento estratégico envolve intuição e criatividade, não podendo ser desenvolvido 
em uma agenda imaculadamente pré-concebida. Mintzberg (1994) afirma que a possibilidade 
de previsão trata-se de uma falácia. A arena competitiva não pode ser visualizada como em 
uma fotografia estática, tampouco processos de trabalhos podem ser completamente 
entendidos antes da implementação. Imaginar estratégia como um plano na verdade é 
condicioná-la ao papel operacional da programação. O real propósito do planejamento 
estratégico eficaz, curiosamente, não é, ou não deveria ser, planejar, mas sim transformar os 
modelos mentais com que os decisores pensam em estratégia (MINTZBERG, 1994). 

As estratégias emergentes não implicam necessariamente em uma organização ausente 
de controle e orientação; sim que esta está aberta à flexibilidade e responsividade, disponível 
ao aprendizado (MINTZBERG; WATERS, 1985). Tal comportamento é especialmente 
importante quando o ambiente organizacional é muito instável, complexo ou impositivo. A 
adoção de estratégias emergentes habilita a organização a agir antes que haja a plena 
compreensão do fenômeno para responder ao mundo real, melhor que devanear em uma 
fantasiosa estabilidade. Os autores acrescentam que, enquanto as estratégias mais deliberadas 
enfatizam a hierarquização e direção central, as emergentes desbravam caminhos para ação 
coletiva e o comportamento convergente. 

Diante da consistência na argumentação dos defensores em cada um dos extremos do 
continuum, seria coerente admitir que as organizações devessem ser menos obedientes às 
deliberações, no entanto deveriam ser orientadas por objetivos. Quinn (1978) propõe um 
modelo de formação de estratégias sob uma perspectiva incremental, por acreditar que nem os 
pressupostos do planejamento racional, nem o aspecto puramente comportamental e 
processual, de forma excludente, proporcionariam uma estratégia eficaz. A lógica recairia 
sobre um estilo de formação de estratégia que pairasse entre esses dois extremos. A meta é 
incrementada pelo processo de aprendizagem; graças à racionalidade limitada e previsão 
muitas vezes falha ou incompleta, é disponibilizado à estratégia um caráter flexível, 
inviabilizando a análise puramente sistemática.  

Daí advém o fato de o incrementalismo lógico refutar estilos de liderança mais 
deterministas, posto que, mesmo visualizando um objetivo, este tem no cerne a cultura 
organizacional, abordagem do poder, habilidade de negociação, estabelecimento de políticas 
de relacionamento com agentes internos e externos, entre outros (QUINN, 1978). A 
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organização é constituída de subsistemas; o inter-relacionamento entre estes faz com que a 
estratégia surja; mesmo que a direção orientadora seja única, a forma de articulação ou 
processo a partir da perspectiva e experiência dos subsistemas é presente, além do estímulo 
contínuo do aprendizado e construção da realidade coletiva.  

A palavra estratégia, portanto, tem sido utilizada de muitas maneiras distintas, de 
modo que múltiplas definições podem coerentemente auxiliar os executivos na articulação 
dos pensamentos nesse campo (MINTZBERG, 2001). Dos cinco P’s sumarizados por 
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) e Mintzberg (2001), para o que pode ser estratégia, 
quais sejam: (1) plano ou direção, (ex-ante facto); (2) padrão ou consistência de 
comportamento ao longo do tempo (ex-post facto); (3) posição; (4) perspectiva; e (5) truque 
(do inglês ploy), inicialmente, o conceito de estratégia neste estudo é tido como o 
relacionamento entre os planos e intenções da liderança e o efetivo padrão da organização, 
quer seja pretendido ou não. 

A análise histórica das organizações requer a concepção de estratégia como um padrão 
em um fluxo de ações (MINTZBERG, 2001). Por essa razão, o autor justifica que definir 
estratégia como um plano seria insuficiente; é preciso uma definição que abranja o 
comportamento resultante. As concepções de estratégia como plano ou padrão podem ser 
independentes: planos podem não ser atingidos e padrões podem surgir sem intenção 
declarada da organização. 

Diante do exposto, “as estratégias aparecem primeiro como padrões do passado; mais 
tarde, talvez, como planos para o futuro e, finalmente, como perspectiva para guiar o 
comportamento geral” (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 135). De acordo 
com os objetivos deste trabalho, a estratégia é concebida como um padrão ou consistência de 
comportamento ao longo do tempo (ex-post facto) MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 
2000).  

Conforme apresentado na figura 1 (2), vale ressaltar que este padrão é composto pelas 
estratégias que efetivamente foram realizadas, a partir dos fluxos de decisões e ações 
observadas no tempo, que tanto podem ter sido deliberadas ou emergentes (MINTZBERG; 
MCHUGH, 1985).  

ESTRATÉGIA
PRETENDIDA

ESTRATÉGIA DELIBERADA

ESTRATÉGIAREALIZADA

ESTRATÉGIA NÃO-REALIZADA

ESTRATÉGIA EMERGENTE

ESTRATÉGIA
PRETENDIDA

ESTRATÉGIA DELIBERADA

ESTRATÉGIAREALIZADA

ESTRATÉGIA NÃO-REALIZADA

ESTRATÉGIA EMERGENTE

 
 
Figura 1 (2): Estratégias Deliberadas e Emergentes. 
Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel, 2000, p. 19. 

3. Aspectos Metodológicos 
A orientação da pesquisa foi fundamentada pela perspectiva qualitativa. A pesquisa 

qualitativa consiste em um esforço para entender as situações em suas singularidades como 
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parte de um contexto particular (PATTON, 1985). No desenvolvimento desta pesquisa 
procurou-se conservar os aspectos definidos por Merriam (1998) como os que melhor 
caracterizam o enfoque qualitativo: foco na interpretação e no significado, o pesquisador 
como o instrumento primário para a coleta de dados e análise, atividade de pesquisa 
envolvendo trabalho de campo, processo de pesquisa essencialmente indutivo e rica descrição 
como produto final da pesquisa. 

Ao ser definido o objetivo da pesquisa bem como a delimitação do objeto de estudo, 
caracterizou-se este trabalho como um estudo de caso. Para Merriam (1998), o estudo de caso 
é utilizado para obtermos o entendimento em profundidade de um fenômeno e dos 
significados nele contidos. O interesse do estudo é no processo mais do que em resultados, no 
contexto mais do que numa variável específica, na descoberta do que na confirmação. 
Segundo a autora, o aspecto que melhor caracteriza um estudo de caso é a delimitação do 
objeto de estudo: o caso. Caso é pode ser definido como um sistema específico, único e 
delimitado (STAKE, 1995). O caso estudado foi a CDI/HUPAA. 

Seguindo a perspectiva do estudo de caso qualitativo, estabeleceram-se dois níveis de 
amostragem (MERRIAM, 1998). Para o nível inicial, ao ser selecionado o caso foram 
considerados os seguintes aspectos: o interesse intrínseco dos pesquisadores em estudar a 
formação de estratégias em instituições públicas, especialmente as hospitalares; a CDI ser 
parte de um hospital público de grande porte e importância para a sociedade alagoana no 
segmento da saúde pública. Um segundo nível de seleção constituiu-se em escolher os 
respondentes dentro do HUPAA que pudessem efetivamente ajudar a compreender o 
fenômeno em estudo (MERRIAM, 1998).  

Considerando que o estudo não objetivou uma generalização estatística de dados, mas 
sim a descrição e o entendimento em profundidade de um processo (MERRIAM, 1998), a 
amostragem foi definida de forma intencional, não probabilística e típica. Segundo Patton 
(1985) a lógica e o poder da amostragem intencional e não probabilística baseia-se em 
selecionar casos ricos de informação para o estudo. 

A questão que norteou o estudo foi: como pode se caracterizar o processo de 
formação de estratégia que resultou na criação da CDI/HUPAA, a partir dos conceitos 
de estratégia deliberada e estratégia emergente? De acordo com Merriam (1998), as 
questões sobre processo (como ou por que algo acontece) comumente guiam a pesquisa 
qualitativa, bem como questões de entendimento (o que aconteceu, o que significou para os 
envolvidos na situação). 

Buscou-se então identificar e descrever o processo de formação de estratégia que 
resultou na criação da CDI. Para tal, utilizaram-se os seguintes instrumentos para a coleta de 
dados: a análise documental e a entrevista semi-estruturada. A primeira fase da coleta de 
dados foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas com pessoas envolvidas 
diretamente na criação da CDI: o Diretor Administrativo do HUPAA e três técnicos que 
trabalham na área desde o início de suas atividades. Os aspectos abordados na entrevistas 
estavam articulados com os conceitos e características das estratégias emergentes e 
deliberadas, e deliberadamente emergentes.  

A segunda fase da coleta de dados baseou-se em uma pesquisa de documentos internos 
do hospital, entre eles relatório anual de gestão, projetos, plano estratégico, portarias, além de 
documentos disponíveis no site da instituição. 

Os dados foram coletados e analisados em setembro e outubro de 2005; sendo que 
etapa de análise foi concluída em outubro de 2005. A análise interpretativa dos dados foi 
realizada simultaneamente a coleta de dados. Desta forma buscou-se refinar ou descartar 
temas que não eram relevantes para a pesquisa (MERRIAM, 1998). Os dados foram 
analisados com o objetivo de construir categorias que capturassem a essência de seus 
significados e respondessem à pergunta de pesquisa (MERRIAM, 1998). As categorias foram 
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construídas por meio da interpretação dos dados coletados utilizando o referencial teórico 
escolhido como guia para tal tarefa.  

 

4. Apresentação do caso 
Antes de iniciar a análise dos dados referentes ao nosso caso, é pertinente apresentar 

de maneira breve a instituição na qual a CDI está inserida. 

4.1 O HUPAA  

Apesar dos hospitais em suas características gerais serem semelhantes, alguns 
apresentam peculiaridades que os fazem diferentes frente aos demais. Aqui se refere aos 
hospitais de ensino, visto que sua missão é muito mais abrangente na medida em que se 
destinam à prestação de serviços altamente especializados, com qualidade e tecnologia de 
ponta à população, garantindo também, o suporte técnico necessário à gestão de sistemas de 
saúde pública.  

Os Hospitais Universitários são também importantes centros de formação de recursos 
humanos e de desenvolvimento de tecnologia para a área de saúde. A efetiva prestação de 
serviços de assistência à população possibilita o constante aprimoramento do atendimento, 
com a formulação de protocolos técnicos para as diversas patologias, o que garante melhores 
padrões de eficiência e eficácia, colocados à disposição para a Rede do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Brasil. Além disso, seus programas de educação continuada oferecem a 
oportunidade de atualização técnica aos profissionais de todo o Sistema de Saúde (MEC, 
2005).  

Os papéis desempenhados pelos HU´s não são excludentes ou concorrentes, mas o 
tornam uma instituição diferente, que requer características e compromissos diferenciados.  

Neste perfil enquadra-se o Hospital Universitário Profº Alberto Antunes-
HUPAA/UFAL (Universidade Federal de Alagoas), órgão suplementar da UFAL, com ações 
abrangendo as áreas de ensino, pesquisa e assistência. O HUPAA funciona há trinta anos e é 
reconhecido pelos diversos segmentos da sociedade alagoana como a maior instituição 
pública de saúde do Estado, através de sua área física, do seu corpo clínico, das atividades de 
graduação, pós-graduação, pesquisa e assistência. É atualmente o único hospital de grande 
porte 100% público do Estado de Alagoas. Atende única e exclusivamente pacientes do SUS, 
contribuindo assim, de forma significativa, para o fortalecimento do sistema público de saúde. 
Outras informações importantes sobre o HUPAA estão destacadas na tabela 1 (4): 

 
TABELA 1 (4): Informações sobre o HUPPA. 

Espaço Físico 27.733 m2 de área construída 

Nº de leitos 157 ativados 

Nº de salas ambulatoriais 46 

Nº curso de saúde 06 

Nº de funcionários 1.018 

Nº de docentes 112 

Nº de consultas/mês 3.312 

Nº de cirurgias/mês 786 (incluídos os partos) 

 7



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

Nº de estudantes 805 

 
Fonte: HUPAA, 2005 

 

4.2 A Coordenação de Desenvolvimento Institucional (CDI) 
Em 2003, foram identificadas pela Diretoria Administrativa do HUPAA, dificuldades 

que se não fossem urgentemente eliminadas ou reduzidas, comprometeriam 
significativamente os investimentos realizados para a ampliação e melhoria dos serviços 
oferecidos à comunidade alagoana, como também à comunidade de alunos que necessitam do 
hospital como um lugar especial de prática do aprendizado acadêmico. 

As cinco principais dificuldades administrativas que afligiam o equilíbrio da atuação 
do HUPAA eram: a falta de um sistema integrado de informações gerenciais, a desatualização 
e falta de disseminação dos procedimentos operacionais básicos, a ausência de um modelo de 
avaliação de desempenho, bem como a falta de alinhamento entre os projetos solicitados pelas 
diversas áreas e as metas definidas no Planejamento Estratégico. 

Diante desse quadro, em meados de junho de 2003, foi criada a Coordenação de 
Desenvolvimento Institucional (CDI), com o objetivo de implementar ações voltadas para o 
tratamento das dificuldades citadas e promover o desenvolvimento institucional do HUPAA 
através de ações coordenadas e voltadas para a área de gestão.  

A criação da CDI foi uma iniciativa da Diretoria Administrativa, que na época contou 
com apoio da Direção Geral do HUPAA para sua implantação. Além dos problemas acima 
relatados, a Diretoria Administrativa detectou algumas demandas que deveriam ser supridas 
por esta nova Coordenação: 

• necessidade de reestruturar a área administrativa, redistribuindo atividades que 
estavam concentradas apenas na pessoa do Diretor Administrativo; 

• necessidade de mudar o perfil da área de Recursos Humanos para que o mesmo 
investisse mais na tarefa de sensibilizar o corpo técnico da instituição sobre a 
importância de trabalhar de forma planejada e uniforme;  

• necessidade de criar uma área responsável pelo planejamento das ações atuais e 
futuras do HUPAA, uma vez que a Assessoria de Planejamento existente 
concentrava-se mais voltada a atividades de execução de convênio, projetos, 
programas, elaboração de relatórios. 

• necessidade de encontrar formas de promover melhorias na estrutura do 
hospital de forma que este pudesse atender melhor aos usuários da instituição 

• necessidade de ter uma área responsável por planejar ações que promovessem 
o desenvolvimento do HUPAA, pois a Diretoria do hospital não encontrava 
espaço dentre suas inúmeras atribuições para concentrar-se nesta tarefa. 

Assim, em agosto de 2003, foram iniciadas as atividades da CDI com uma equipe 
formada por profissionais que ocupavam posições estratégicas nos setores de Recursos 
Humanos, Faturamento, Assessoria de Planejamento e Coordenação de Materiais.  

As atribuições da CDI definidas pela Diretoria Administrativa consistiam em: 
padronizar e normatizar as rotinas do hospital; facilitar o processo de planejamento setorial; 
implantar o SIG (Sistema de Informação Gerencial); elaborar e analisar projetos; definir uma 
política de avaliação de desempenho, criar uma memória de dados estatísticos do hospital, 
acompanhar o desempenho do hospital trabalhando com indicadores hospitalares de produção 
e gestão, acompanhar a implantação das ações previstas no Plano Estratégico (PE) da 
Instituição, estudar e buscar alternativas para adequar a estrutura do hospital a rapidez com 
que a área hospitalar se desenvolve. Pode-se constatar que as atividades da CDI extrapolam a 
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esfera do planejamento, suas ações têm um alcance que perpassa por várias áreas do hospital, 
não se restringindo apenas à área Administrativa. 

O perfil da CDI assemelha-se bastante ao grupo de desenvolvimento institucional 
descrito por Cecílio (2000, p. 11): “um grupo apoiador, acompanhador e avaliador da 
implantação dos vários dispositivos que serão pensados, testados, implementados, algo como 
um “grupo de desenvolvimento institucional”. Ainda segundo este autor, a criação deste 
grupo é uma estratégia importante que não pode deixar de existir quando se pretende construir 
um hospital comprometido com a defesa da vida e com o sistema de saúde no qual está 
inserido. 

5. Análise e interpretação dos dados 
Alguns elementos que surgiram durante a coleta e análise de dados estavam 

diretamente relacionados ao tipo de estratégia que resultou na criação da CDI. 
No que se refere à previsão, as evidências mostraram que a decisão de criar a CDI não 

constava no planejamento formal da instituição. Entretanto, considerando a Diretriz nº 1 do 
PE o biênio 2002-2003/HUPAA não se pode deixar de perceber que a criação da CDI alinha-
se a este na medida em que as ações desta coordenação assemelham-se àquelas definidas por 
esta diretriz, conforme se observa nos quadros 1 (5) e 2 (5), a seguir:  

 
QUADRO 1 (5): Diretriz nº 1 - Reestruturação administrativa do HUPAA/UFAL - ação para o biênio 2002-
2003. 
1.1 - Incentivar a prática do trabalho em grupo (equipes) no âmbito do HU/UFAL. 

1.2 - Planejar e otimizar as ações do sistema de produção de serviços em saúde do HU/UFAL 
  
1.3 - Planejar e implantar um Sistema de Controle e Avaliação Gerencial. 
 
1.4 - Reestruturar o fluxo de informações nos três níveis organizacionais. 
 
1.5 - Elaborar um novo Regimento para o Hospital. 
 

Fonte: Plano de ações estratégicas para o biênio 2002-2003 – HUPAA 
 

QUADRO 2 (5): Ações a serem desenvolvidas pela CDI 
AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA CDI: 

• Elaborar e analisar projetos 
• Facilitar o processo de planejamento setorial 
• Implantar o SIG – Sistema de Informação Gerencial 
• Definir uma política de avaliação de desempenho 
• Padronizar e normatizar as rotinas do hospital 

Fonte: Programa de Desenvolvimento Institucional – julho/2003 
 

Apesar de várias ações da CDI serem de caráter estratégico e estarem diretamente 
relacionadas às diretrizes previstas no Plano Estratégico, a criação desta coordenação não 
estava prevista no PE para o biênio 2002-2003 do HUPAA, tampouco existia no ambiente 
externo ao HUPAA alguma exigência ou demanda (por exemplo, do Ministério da Saúde) 
para criação de uma área com as características e atribuições da CDI.  

Havia uma linha mestra deliberadamente definindo as ações estratégicas a serem 
desenvolvidas no biênio 2002-2003, mas isto não impediu emergir um outro padrão que 
determinou a criação da CDI. Deve-se observar que a criação de um setor que não estava 
prevista no script - a CDI - caracteriza certo espaço para a emergência, flexibilidade e 
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adaptabilidade no processo de formação de estratégias. Nas palavras do Diretor 
Administrativo: “A estratégia de uma organização não pode sair exclusivamente da Direção”. 

Sobre a intencionalidade, não há registros ou relatos de intenções previamente 
explicitadas acerca do surgimento da CDI. Entretanto, havia uma série de demandas internas 
percebidas pela Diretoria Administrativa a serem atendidas. Em outras palavras, havia uma 
perspectiva a perseguir: 

Precisava ter um setor dentro do hospital que pensasse e planejasse o 
hospital, começasse a trabalhar toda parte não só do planejamento futuro mas 
também o atual... (Diretor Administrativo). 

 
Estávamos em um momento em que era necessário sair do rotineiro e dar um 
salto em gestão, pois a demanda de serviço era garantida e os profissionais 
técnicos altamente qualificados. O foco estava em melhorar nosso 
gerenciamento de processos e pessoas (Técnico da CDI). 

Ao se analisar a relação entre as esferas de planejamento e pensamento, não 
percebemos haver uma distinção entre estas. Ao Diretor Administrativo coube não só o papel 
de planejar, mas também implementar, controlar e acompanhar o processo. Ou seja, o coube 
ao líder pensar e agir simultaneamente: 

Lembro que ele chegou pra mim e disse que estava pensando em um novo 
setor. [...] Foi ele quem criou na prática... Falou com o Diretor Geral quando 
já estava tudo decidido e este só assinou a portaria. Não recordo dele ter dito 
que houve uma negociação ou discussão com nenhum outro diretor” 
(Técnico da CDI) 

No caso em estudo, evidenciou-se que o processo de formação da estratégia que levou 
a criação da CDI mistura características dos dois tipos de estratégia: deliberada e emergente, 
situando-se entre esses dois pólos.  

Tendo em vista a presença de alguns indicadores como a presença de uma linha 
deliberada de estratégia da organização definindo limites ou alvos, mas também espaço para 
que outra estratégia emergisse em alinhamento a esta; a não-previsibilidade da definição da 
estratégia de criar a CDI ainda que houvessem demandas a serem atendidas pela Diretoria 
Administrativa, leva a conclusão de que processo de formação da estratégia que criou a CDI 
caracterizou-se como deliberadamente emergente.  

Não causa surpresa encontrar esse tipo de processo de formação de estratégia na 
criação da CDI. Quando se considera a complexidade tão característica das organizações 
hospitalares, parece mais próximo da realidade empírica que as estratégias sejam uma mistura 
de previsão com a abertura a reagir a eventos inesperados, do que puramente deliberadas ou 
emergentes. 

Para Mintzberg (1987), organizações que operam em ambiente altamente complexo, 
nos quais o conhecimento requerido para criar estratégias está amplamente difuso, tal como 
em hospitais, não podem basear-se apenas na abordagem convencional prescritiva para a 
formação de estratégias; devem também desenvolver estratégias emergentes. 

 

6. Considerações finais 
Ao se caracterizar o processo de formação da estratégia que criou a CDI como 

deliberadamente emergente, percebe-se que em algumas situações é salutar que pólos 
aparentemente excludentes se aproximem. Os elementos de um plano de ação e da formulação 
prévia de objetivos contrastam, mas também podem complementar-se à análise constante da 
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situação e a ações adaptativas e dessa aproximação surgir uma estratégia que melhor atenda às 
necessidades da organização. 

Mesmo tendo alcançado o objetivo geral da pesquisa, faz-se necessário levantar aqui 
alguns questionamentos que podem ser objeto de futuros estudos: qual o impacto desse tipo 
de estratégia na estrutura do HUPAA? Esse padrão - deliberadamente emergente - repete-se 
em outros hospitais com perfil semelhante ao do HUPAA?  

Este trabalho buscou contribuir para a discussão acerca do tema formação das 
estratégias nas organizações, ofertando especialmente àqueles que atuam na área de gestão 
hospitalar alguns subsídios que de alguma forma os auxiliem na tarefa de conduzir 
organizações tão complexas como os hospitais. 
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