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RESUMO 

Este estudo parte da crescente demanda por estudos na área de gestão hospitalar, onde a gestão da 

tecnologia da informação (TI) tem importância destacada, pois afeta a forma como as pessoas se 

relacionam no ambiente de trabalho. Nesse sentido, tem-se uma pesquisa sobre o uso dos sistemas 

integrados de gestão (ERP) que, em sua concepção e implementação, traz consigo muitas 

transformações na estrutura dos processos e nas relações entre pessoas e departamento, sendo uma 

importante ferramenta de melhoria organizacional e, em contrapartida, uma fonte clara de mudanças 

no ambiente organizacional. O objetivo geral deste estudo é avaliar o uso dos sistemas ERP nos 

hospitais privados de Mossoró, e os objetivos intermediários foram: identificar a estrutura de TI destas 

organizações e verificar se a TI é vista como ferramenta estratégica. As bases teóricas deste estudo se 

concentram na evolução do uso da TI e dos sistemas de informação, mais especificamente no uso dos 

sistemas integrados de gestão, seus benefícios e limitações. Utilizou-se de um estudo de casos 

múltiplos em três organizações, adotando-se a técnica de entrevista em profundidade com os gestores 

para uma análise qualitativa. Os resultados encontrados foram a utilização de recursos de forma 

eficiente, mas com limitações no uso da internet para prestar serviços aos clientes, uma utilização da 

TI apenas como ferramenta de controle das organizações, sem preocupação com a estratégia 

organizacional e o uso adequado dos sistemas ERP, mas ainda sem uma ligação com as demais áreas 

da empresa, apenas controle das operações rotineiras. Por fim, observou-se, nas considerações finais, a 

necessidade de as organizações estudadas estruturarem melhor a área de TI, bem como se sugeriu a 

realização de estudos mais abrangentes na área a fim de confirmar os aspectos identificados. 
Palavaras-Chave: tecnologia da informação (TI); sistemas ERP; gestão hospitalar. 

 

ABSTRACT 

This study was developed from the growing demand for studies of hospital management area, in which 

information technology management has highlighted importance. Thus, there was a research of the use 

of integrated management systems (ERP), whose aim was to evaluate the use of ERP systems in 

private hospitals in Mossoró City,  identify the IT infrastructure of these organizations and verify if IT 

was seemed as a strategic tool. This study was focused on the use of IT and information systems 

evolution, its benefits and limitations. Was used a multiple case study in three private hospitals, 

making use of a interview with managers of them. The way to analyze mas qualitative. These results 

were found: the three hospitals was using resources efficiently, but with limitations on use of the 

Internet to deliver services to clients, just use IT as a tool to control the organizations, without regard 

to organizational strategy and proper use of ERP systems, but still no connection with the other areas 

of the company, only control of routine operations. Finally, it was recommended that the organizations 

studied best to structure the IT area, and it was suggested to carry out more comprehensive studies in 

the area to confirm the aspects identified. 

Key-Words: information technology (IT); ERP systems; hospital management. 
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A tecnologia da informação (TI) surgiu como ferramenta de apoio à gestão das 

empresas a partir da década de 90, sendo entendida como a ferramenta de “integração das 

operações da empresa e entre empresas, com ganhos de agilidade e redução nos custos 

operacionais” (SILVA, 2003, p. 15-16). 

A relação entre TI, a gestão de organizações, vem sendo estudada por diversos autores 

como Turban; Mclean e Wetherbe (2004), Laudon e Laudon (2007), O’Brien (2003), 

Laurindo (2008), Albertin (2005).  É ponto comum hoje afirmar que a TI interfere no 

desempenho organizacional. 

A sua utilização pelas organizações brasileiras, como forma de tornar o negócio mais 

competitivo, de aprimorar as práticas administrativas, ou até mesmo na tentativa de se 

diferenciar dos concorrentes tem sido uma prática comum nas organizações. 

Na corrente dessas mudanças, surgem os sistemas ERP como forma de melhorar o 

desempenho das organizações e até mesmo auxiliar na busca por vantagens competitivas no 

mercado, por meio da eficiência das operações internas.  

Contudo, alguns segmentos do mercado começaram a perceber um pouco mais tarde a 

importância destas transformações advindas com o uso da TI. É o caso das organizações 

hospitalares, cujas mudanças no ambiente de trabalho são mais recentes em seu processo de 

evolução. 

Segundo Taraboulsi (2009, p. 02), é somente nos últimos anos que os hospitais 

brasileiros vêm sentindo essa necessidade modernização. Até então, a gestão destes era 

considerada apática, embora todos os investimentos tenham sido centrados nos seus processos 

finalísticos: instalações e equipamentos, procedimentos clínicos e cirúrgicos de ponta. 

Para se adequar a essa nova realidade, os hospitais precisam enxergar os pacientes e 

acompanhantes como clientes de saúde, e tentar proporcionar o máximo de conforto e bem 

estar possível, mesmo em uma situação adversa. É o conceito de hotelaria hospitalar, uma 

forma de se adaptar a essa nova realidade, tirando a “cara de hospital”, ofertando novos 

serviços. 

Este processo passa não só por uma mudança estrutural, mas também na forma como 

estas organizações são geridas, focando suas ações no cliente e no mercado, partindo de uma 

melhor utilização das informações disponíveis. 

Baseado nesse contexto, é que surge a demanda por pesquisa na área, sendo este artigo 

fruto de um projeto de pesquisa que foi desenvolvido na Universidade Federal Rural do Semi-
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Árido – UFERSA, contando com a participação de alguns discentes do curso de 

Administração, cuja proposta era mapear o uso da TI nas organizações hospitalares da cidade 

de Mossoró/RN, tendo este artigo como parte integrante da pesquisa no tocante ao uso dos 

sistemas ERP. 

Portanto, o objetivo central deste estudo é avaliar o uso dos sistemas ERP nos 

hospitais privados de Mossoró. Para atender este objetivo, é preciso identificar a estrutura de 

TI destas organizações e verificar se a TI é vista como ferramenta estratégica. 

Para a elaboração deste estudo, tem-se um resgate teórico de conceitos como 

tecnologia da informação e sistemas de informação, evolução, uso, benefícios e limitações dos 

sistemas ERP, nos itens 2 e 3 que se seguem. No item 4, apresentam-se dos procedimentos 

metodológicos do estudo. No item 5, a análise dos resultados, dividida em uso da TI, 

impactos da TI nas estratégias organizacionais e uso dos sistemas ERP. Finaliza-se este artigo 

com as considerações finais. 

 

1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Castells (2000, p. 49) afirma que a tecnologia da informação compreende: “o conjunto 

convergente de tecnologias em microeletrônica, computação, telecomunicações/radiodifusão, 

e optoeletrônica”, incluindo também a engenharia genética. 

Em um conceito mais amplo, Foina (2001, p. 31) afirma que a TI “é o conjunto de 

métodos e ferramentas, mecanizadas ou não, que se propõe a garantir a qualidade e 

pontualidade das informações dentro da malha empresarial”. 

Foina (2001, p. 34) complementa: “a Tecnologia da Informação não faz outra coisa a 

não ser coletar, tratar e distribuir informações pela empresa”.  

Para Turban; McClean; Wetherbe (2004, p.40), tecnologia da informação “diz respeito 

ao aspecto tecnológico de um sistema de informação. Ela inclui hardware, banco de dados, 

software, redes e outros dispositivos.” 

Na verdade, o conceito de tecnologia da informação se confunde e, muitas vezes, é 

utilizado como sistema de informação. Segundo Stair; Reynolds (1998, p. 11) “sistemas de 

informação são uma série de elementos ou componentes inter-relacionados que coletam, 

manipulam, armazenam e disseminam os dados e informações e fornecem um mecanismo de 

feedback”. Turban; McClean; Wetherbe (2004, p. 39) acrescentam que o sistema de 
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informação “coleta, processa, armazena e dissemina informações com um determinado 

objetivo.” 

Para muitas organizações, a TI já é pensada de forma a suportar as ações planejadas 

estrategicamente, em como a TI pode ajudar no crescimento da empresa. 

Laudon e Laudon (2007, p. 73-74) afirmam que existem algumas estratégias baseadas 

em TI que podem auxiliar a organização nesse ambiente competitivo. A primeira estratégia 

seria a redução de custos com o uso de Sistemas de Informação. A segunda seria a criação de 

novos produtos ou serviços por meio de tecnologia da informação. Pode-se ainda utilizar a TI 

para ajudar a empresa a focar em um mercado-alvo específico ou, finalmente, aproximar as 

relações com clientes e fornecedores. Nos dias atuais, a Internet tem papel fundamental nesse 

processo. 

Pode-se perceber esse papel decisivo da TI nas organizações quando se avalia em que 

nível se utiliza TI. Segundo Carr (2009, p. 4), os executivos inicialmente viam o computador 

com uma ferramenta de automação para empregados e, a partir da década de 90, essa 

realidade vem mudando. É comum ouvir falar em valor estratégico da TI, ou seja, como a TI 

modificou a cadeia de valor das organizações. 

Laurindo (apud LAURINDO; ROTONDARO, 2008, P. 69) defende que a TI deve ser 

vista como arma estratégica das organizações, pois tanto oferece suporte às operações, bem 

como o desenvolvimento de novas estratégias. Entra-se, então, na esteira da discussão da 

efetividade da TI, na discussão dos reais ganhos com a sua utilização. É o que alguns autores 

chamam de paradoxo da produtividade. 

Para Henderson e Venkatraman (1993), as empresas poderiam ter maiores retornos dos 

seus investimentos em TI se, em muitos casos, houvesse um ajuste, um alinhamento entre as 

estratégias dos negócios e as estratégias de TI. 

Para tanto, eles argumentam que é preciso entender o papel da TI dentro de um 

contexto organizacional mais amplo, ir além da questão da automação dos processos. É 

necessário ajustar as estratégias de negócios às estratégias de TI e adequá-las a estrutura da 

organização. 

Esse ajuste se inicia pelo planejamento. As ações de TI devem ser baseadas no plano 

estratégico da empresa. Para tanto, alguns autores defendem a elaboração de um planejamento 

estratégico de TI, que deve ir além do tradicional plano diretor de informática, que definia 

apenas a necessidade de equipamentos da organização. 
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Hoje todas essas ações podem ser traduzidas em Governança efetiva de TI, a definição 

de um framework de trabalho, iniciando pelo processo decisório de TI e passando pelas 

decisões de investimentos, arquitetura, infraestrutura e aplicações (WEILL e ROSS, 2006). 

 

2 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO – ERP 

 

A necessidade de uma maior organização das informações, aliado à constante busca 

por uma vantagem competitiva e sustentabilidade no mercado contribuíram para transformar 

os sistemas funcionais em sistemas integrados, pois se percebeu que as atividades das 

empresas estavam inter-relacionadas. 

Turban; Ranier; Potter (2005) apresentam os seguintes benefícios da integração dos 

sistemas: 

 

 Benefícios tangíveis: redução de estoques, redução de pessoal, aumento da 

produtividade, melhor gerenciamento de pedidos, redução de custos de TI, aumento da 

receita, entre outros; 

 Benefícios intangíveis: visibilidade das informações, processos novos e aprimorados, 

melhor reação do consumidor, padronização, flexibilidade, globalização e desempenho 

do negócio. 

 

O processo evolutivo iniciou-se com a ligação do estoque às compras e a produção 

resultou em um sistema chamado MRP – planejamento das necessidades de materiais. Esse 

sistema evoluiu, foram acrescentados recursos de trabalho (mão de obra) e planejamento 

financeiro e resultou no MRP II – planejamento de recursos de produção. A próxima evolução 

dos sistemas é o ERP - Enterprise Resource Planning, que “integra as atividades de 

processamento das transações das áreas funcionais de toda empresa” (TURBAN; 

MCCLEAN; WETHERBE, 2004, p. 222). 

A partir do ERP com a inclusão de clientes e fornecedores internos, surge, na década 

de 90, a Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) Interna que evolui para uma SCM Externa 

com a inclusão de fornecedores e clientes externos (conforme figura 1). 

Os sistemas integrados de gestão são sistemas que conseguem agrupar todos os 

processos da empresa em uma única arquitetura de software. Mais conhecido como ERP 

(Enterprise Resourse Planning) quando adquirido sob a forma de pacote comercial pelas 
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empresas, os sistemas integrados objetivam integrar todos os departamentos e funções da 

empresa (TURBAN; MCCLEAN; WETHERBE, 2004). 

Colangelo Filho (2001) considera o ERP como um software que permite às empresas: 

automatizar e integrar alguns processos que abrangem as áreas de finanças, logística e 

recursos humanos, compartilhar dados, uniformizar processos e produzir informações em 

tempo real. 

 

 

 

 

Figura 1 – A evolução dos sistemas integrados. 

 

Fonte: Turban (2004, p. 222). 

 

Os ERP’s têm como ponto chave a integração. Esta integração pode ser entendida 

como a comunicação entre alguns sistemas proporciona à empresa uma maior agilidade nas 

transações e informações, além de uma uniformização dos dados. 

Os principais benefícios da integração de sistemas são: redução de custos 

operacionais, melhoria na gestão, melhoria na qualidade da informação, padronização, entre 
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outros. Pode proporcionar uma redução de estoques e desperdícios, além de promover 

agilidade nas ações, inclusive no atendimento aos pedidos dos clientes. 

O que é corroborado por Stair; Reynolds (2006) quando afirmam:  “[...] o 

monitoramento em tempo real das funções comerciais, [...] permite a análise eficiente de 

questões cruciais, como qualidade, disponibilidade, satisfação do cliente, desempenho e 

rentabilidade”. 

Os sistemas ERP’s são responsáveis pela área de back-office das empresas (quadro 1), 

ou seja, as atividades de finanças e controles, operações/logísticas e recursos humanos. 

(COLANGELO FILHO, 2001). 

 

Quadro 1 – Áreas de aplicação dos sistemas ERP’s. 

FINANÇAS E CONTROLE OPERAÇÕES/LOGÍSITICA RECURSOS HUMANOS 

 Contabilidade financeira  Suprimentos  Recrutamento 

 Contas a pagar  Administração de materiais  Seleção de pessoal 

 Contas a receber   Gestão da qualidade  Treinamento 

 Tesouraria  Planejamento e controle da 

produção 

 Medicina e segurança do trabalho 

 Ativo imobilizado  Custos de produção  Desenvolvimento de pessoal 

 Orçamentos  Previsão de vendas  Benefícios 

 Contabilidade gerencial  Entrada de pedidos  Remuneração (salários) 

 Custos  Faturamento  Folha de pagamentos 

 Análise da rentabilidade  Fiscal  

  Gestão de projetos  

Fonte: Colangelo Filho (2001, p. 19). 

 

Segundo De Sordi (2003), as principais características dos ERPs são:  

 Melhoria da consistência e integridade dos dados: através do gerenciamento da base de 

dados; 

 Atendimento dos diferentes segmentos de indústrias: o sistema pode ser ajustado de 

acordo com a necessidade da empresa; 

 Atendimento de empresas de diferentes portes e nacionalidades: o sistema trabalha com 

várias moedas, idiomas e legislações, podendo ser utilizado por empresas que se situam 

em diversos países (multinacionais); 

 Homogeneização da plataforma computacional: utilização de uma mesma arquitetura de 

software. 

 

O processo de implantação de um sistema ERP deve ser planejado, pois irá provocar 

mudanças em toda a organização. Para tanto, deve-se conhecer os fatores favoráveis e os 

fatores desfavoráveis à implantação.  
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Os fatores favoráveis, segundo Colangelo Filho (2001), podem ser divididos em 

estratégicos, operacionais, de legislação e de tecnologia. 

Os fatores considerados estratégicos são:  

 Diferenciação da concorrência, através da utilização de melhores práticas de negócios; 

 Busca por maior competitividade global: por meio da uniformização dos processos e de 

sistemas; 

 Preparação para o crescimento: considerando o aumento do volume das operações; 

 Flexibilidade: capacidade de mudar processos de negócios e estrutura operacional. 

 

Os fatores favoráveis no plano operacional estão relacionados à melhoria de processos 

que impactam na lucratividade da empresa. Esses fatores são: a falta de integração dos 

sistemas existentes e a grande quantidade de fornecedores de sistemas, o que dificulta o 

suporte e até mesmo a integração. 

A legislação também pode contribuir para a implantação de um sistema ERP. Casos 

como a implantação do Sistema de Pagamentos do Brasil (SPB) e da unificação da moeda 

europeia (Euro) fizeram com que as empresas substituíssem os sistemas existentes por ERPs. 

Com relação à tecnologia, os fatores favoráveis são os avanços da tecnologia que 

tornam sistemas e equipamentos obsoletos, e as exigências tecnológicas de parceiros de 

negócios e a tendência por organização em rede de empresas. 

Já os fatores desfavoráveis se concentram em três: 

 Alto custo de aquisição e implantação; 

 Tempo muito longo de implantação dos sistemas ERP; 

 Não oferecem vantagem competitiva, visto que é um pacote comercial disponível para 

todas as empresas. 

  

Colangelo Filho (2001) apresenta algumas perspectivas de evolução dos sistemas 

ERP. Dentre elas, destacam-se: 

 O aumento das funcionalidades; 

 Expansão dos setores de aplicação (não só indústrias); 

 Acesso pela internet; 

 Capacitação para o comércio colaborativo; 

 Conexão externa com fornecedores e clientes; 

 Arquitetura centrada na internet. 
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Turban; Ranier; Potter (2005) dividem a evolução dos sistemas ERP’s em dois 

estágios denominados de primeira e segunda geração do ERP. A primeira geração 

inicialmente tinha foco nas atividades operacionais, rotineiras da empresa. Com o passar do 

tempo, sentiu-se a necessidade de se expandir ao longo da cadeia de fornecimento, 

envolvendo fornecedores e clientes. A segunda geração tem como principal objetivo aumentar 

a eficiência das transações, melhorar a tomada de decisões e adaptar-se ao comércio 

eletrônico.  Percebe-se que a segunda geração do ERP vem de encontro às perspectivas 

propostas por Colangelo Filho (acima), ou seja, a utilização destes sistemas por meio da 

Internet. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa utilizou como meio um estudo de múltiplos casos, realizados em hospitais 

privados na cidade de Mossoró.  

De acordo com Yin (2001, p. 32), o estudo de caso “investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos”.  

Collis e Hussey (2005) afirmam que um estudo de caso é estudo fenomenológico, ou 

seja, estuda os fenômenos. Allen (apud COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 59) entende um 

fenômeno como um “fato ou uma ocorrência que aparece ou é percebido, especialmente um 

cuja causa está em questão”. 

Yin (apud COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 73) caracteriza um estudo de caso como uma 

pesquisa que objetiva não só conhecer os fenômenos, mas também entendê-los, utilizando 

métodos quantitativos ou qualitativos. 

Com relação aos fins, o estudo é descritivo por expor características de determinada 

população ou fenômeno. Jóia (2004) afirma que o estudo de caso descritivo pode ser utilizado 

quando o objetivo da pesquisa é descrever uma situação ou fenômeno com profundidade. Ou 

ainda tem como objetivo descrever a prática corrente (COLLIS;HUSSEY, 2005). 

Foram realizadas entrevistas em profundidade com gestores dos três casos estudados, 

nominados de Hospital A, Hospital B e Hospital C. A entrevista se deu com o gestor de 

Tecnologia da Informação (ou Informática) de cada empresa, ou, na ausência desse, com o 

gestor administrativo. 
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A entrevista foi realizada com questões abertas sobre: 

a) O uso da TI: quais recursos de TI utilizam, se possui serviços de TI terceirizados, se 

utiliza ERP, se possui unidade de gestão para a área; 

b) O impacto da TI na estratégia: com questões sobre a participação da TI nas decisões, se 

os investimentos decorrem apenas das exigências legais, se existem planos de 

investimentos/melhorias na área de TI, qual a relação entre e uso da TI e os profissionais 

de saúde, se existe orçamento de TI e se ela é vista como um diferencial; 

c) O uso dos sistemas ERP: qual sistema ERP utilizam, qual foi o método de escolha, como 

se deu o processo de implantação, qual a importância do mesmo para a organização. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada em três hospitais privados de Mossoró. Os casos terão nome 

fictício, sendo chamados de Hospital A, Hospital B e Hospital C. O Hospital A é de grande 

porte, realiza procedimentos cirúrgicos complexos e é considerado um dos hospitais de 

excelência da cidade. Conta com aproximadamente 310 colaboradores. O Hospital B também 

é considerado de referência, especialmente na área materno-infantil. Conta com 290 

colaboradores em média. O Hospital C é o mais recente de todos, vinculado a um plano de 

saúde e conta com 90 profissionais. 

A análise se dividiu em três partes, sendo a primeira relativa ao uso da TI, a segunda 

relaciona-se ao impacto da TI na estratégia da organização e a terceira relativa ao uso de 

sistemas ERP. 

 

4.1 Uso da TI nas organizações 

 

No tocante ao uso da TI nas organizações, procurou-se identificar em que nível de 

utilização de recursos e serviços de TI os hospitais se classificavam. O quadro abaixo mostra 

a relação entre os recursos e serviços utilizados. Encontrou-se uniformidade à questão dos 

recursos utilizados, embora não se tenha avaliado a qualidade dos recursos ou a adequação 

dos mesmos à realidade das empresas. 

Um dado interessante é que apenas um dos três objetos do estudo possui website. Esse 

fato pode ser explicado pela vinculação deste a um plano de saúde. Todos utilizam sistemas 

ERP (Sistemas Integrados de Gestão), fato esse que será abordado a seguir. Ainda em termos 
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de serviços, só o Hospital A trabalha com locação de equipamentos, que pode representar uma 

redução de custos iniciais com tecnologia, mas que deve ser avaliado no momento da sua 

implementação. 

 

Quadro 2 – Uso da TI nas organizações pesquisadas 

Aspectos Avaliados HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C 

Recursos (computadores, 

impressoras, redes, internet, 

sistemas) 

Rede, Servidores, 

computadores e 

impressoras 

Rede, Servidores, 

computadores e 

impressoras 

Rede, Servidores, 

computadores e 

impressoras 

Utilização de website Não Não Sim 

Uso de sistemas ERP Sim Sim Sim  

Locação de equipamentos Impressoras Não Não 

Mão-de-obra terceirizada Sim Sim Sim 

Locação de sistemas ERP ERP ERP 

Possui Gestor da TI Não Não Não 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

 

Com relação aos recursos humanos, nos três casos, foi identificado que existem 

profissionais apenas para dar um suporte a problemas técnicos, mas que não existe na 

estrutura destes hospitais um setor responsável pela gestão da TI, fato este que deve ser 

destacado, pois a TI ainda é vista como suporte operacional dentro destas estruturas. 

 

4.2 Impactos da TI nas estratégias organizacionais 

 

Neste item, as entrevistas buscaram identificar aspectos que sinalizassem uma 

preocupação dos gestores com o longo prazo, com a estratégia futura da organização e como a 

TI poderia contribuir neste processo.  

Os resultados encontrados mostram uma leve preocupação com a gestão da TI e o 

impacto desta para os negócios, ou seja, existe, ainda, uma predisposição a pensar a TI como 

importante ferramenta estratégica das organizações, mas não se concretiza em ações. Isso 

pode ser explicado pela ausência de setor e orçamento próprios, bem como uma gestão 

específica para TI. Nestas empresas, o CIO é substituído pelo gestor administrativo. 

Um fato importante é que muito já se avançou neste sentido, mas a visão é apenas de 

melhor controlar as funções gerenciais, especialmente falando nos setores de farmácia 

(estoque de medicamentos) e faturamento (geração de receitas).  Não se tem utilizado a TI 
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como forma de melhorar os serviços, embora se perceba um grande benefício neste sentido 

com a utilização de sistemas integrados. O quadro 3 (abaixo) oferece uma síntese dos aspectos 

avaliados. 

De acordo com a resposta dos três gestores dos hospitais, pode-se perceber uma 

postura diferente entre eles em alguns aspectos. No Hospital A, percebe-se a importância da 

TI, mas ela não está presente na maioria das decisões e não existe nenhum plano concreto de 

expansão, somente se houverem mudanças na legislação, novas exigências dos planos de 

saúde ou do SUS (Sistema Único de Saúde). Nos Hospitais B e C, existem perspectivas de 

melhorias, expansão da TI, mas nada estruturado, oficializado ainda. Não se tem uma 

destinação clara de recursos para esta área nos três hospitais pesquisados. 

 

 

Quadro 3– Impactos da TI nas estratégias organizacionais 

Aspectos Avaliados HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C 

A TI está presente nas decisões Parcialmente Parcialmente Sim 

Os investimentos são feitos para atender à 

legislação 

Sim, 

especialmente 

SUS e planos de 

Saúde 

Não, a política 

da empresa é de 

avaliar os 

investimentos 

Parcialmente 

Os investimentos prioritários são em 

equipamentos hospitalares 

Sim Sim Sim 

A TI pode ser descartada Não, a TI hoje 

tem importante 

papel. 

Não Não 

Existem planos de novos investimentos em 

TI 

Não Sim Sim 

Os profissionais de saúde têm resistência 

ao uso da TI 

Sim Sim, 

principalmente 

os médicos 

Sim 

Existe orçamento de TI Não Não Não 

Existe plano de expansão da TI Não Sim Sim  

A TI é um diferencial, ajuda no 

crescimento da empresa 

Sim Sim Sim 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
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Nos três hospitais também se prioriza os investimentos em equipamentos hospitalares 

(exames, cirurgias, etc), percebendo aí uma clara preocupação em investir na atividade-fim da 

empresa. 

Por fim, as três empresas percebem a TI como importante fonte de diferenciais, 

potenciais desenvolvedores da organização, mas nas observações percebeu-se uma prática 

comum entre eles, inclusive em nível de sistema utilizado, todos os três utilizam o mesmo 

ERP. 

 

4.3 Uso dos Sistemas ERP 

 

No tocante ao uso dos sistemas ERP, os três gestores tiveram uma avaliação 

semelhante. Todos consideram esse tipo de sistema apenas um recurso de controle para a 

Direção do Hospital.  

Isso pode ser explicado pelo fato de nesses três casos os hospitais não possuírem setor 

específico de TI e um gestor específico para a área. A visão desses gestores é, então, limitada 

no tocante ao uso e benefícios desse tipo de recurso para a organização.  

Uma característica interessante é que os três casos utilizam o mesmo sistema, que é 

locado a uma empresa de Fortaleza/CE. Um dos entrevistados (Hospital B) sugeriu que a 

escolha deste fornecedor se deu pelo fato de outro hospital (A) já utilizar o sistema e afirmou: 

“se eles utilizam é porque deve ser bom”.  

Por parte dos entrevistados não foi possível identificar outros benefícios do sistema, 

exceto no caso do Hospital C que afirmou ser possível estar interligado à matriz, e isso foi 

visto como um fator positivo pelo respondente. 

No tocante ao aspecto diferenciação da concorrência, todos os três entrevistados 

acham o ERP uma tecnologia acessível a todos, a custo baixo e, portanto, não consideram que 

esta aplicação pode gerar algum benefício estratégico. O gestor do Hospital A considera uma 

importante ferramenta de gestão, mas acredita que ainda precisa melhorar muito para se 

diferenciar dos concorrentes. “Nosso diferencial na cidade não é o sistema que utilizamos, 

mas a variedade de serviços médico-hopitalares que prestamos.”  

Essa afirmação também demonstra uma preocupação comum em todos os hospitais 

objetos desta pesquisa que se concentra na prestação dos serviços de saúde, deixando o 

atendimento, a satisfação do cliente um pouco de lado, o que corrobora com a afirmação de 



14 

 

Taraboulsi (2009, p. 02), já que somente nos últimos anos os hospitais brasileiros vêm 

sentindo essa necessidade de modernização.  

Ainda citando o autor, pensar em uso estratégico da TI na gestão de hospitais pode ser 

considerado algo recente, mas não menos importante do que outras transformações sofridas 

neste tipo de organização, a exemplo dos processos de humanização do atendimento e dos 

esforços de melhorar os serviços prestados. 

Nesse sentido, embora não tenha sido objeto desta pesquisa, observou-se que este 

processo de humanização, bem como o de uso estratégico da TI, são pontos a melhorar na 

gestão hospitalar dos casos estudados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo geral avaliar o uso dos sistemas ERP nos hospitais 

privados de Mossoró. O que se pode perceber é que a prática da gestão da tecnologia da 

informação nestas organizações se dá por necessidade da organização. Não se percebeu 

nenhuma predisposição a pensar a TI como parte integrante do processo de melhoria da 

gestão.   

Não se identificou uma área de TI presente na estrutura das organizações, nem 

tampouco profissionais contratados para a gestão desta. Este fato pode explicar algumas 

situações vivenciadas, como a avaliação dos sistemas com base no que os concorrentes 

utilizam, sem realmente verificar se este se adéqua à realidade da organização. Pode-se 

identificar também pouco conhecimento acerca dos benefícios do uso dos sistemas ERP, se 

limitando apenas à questão do controle das operações rotineiras. 

No tocante à estrutura da TI, identificou-se que as organizações possuem 

equipamentos equivalentes às suas necessidades, mesmo identificando algumas limitações no 

uso da Internet, como forma de prestar alguns serviços aos clientes. 

Em relação à TI como recurso estratégico, este item não pode ser identificado nos 

casos estudados. Seria necessário pesquisar outros hospitais da cidade para avaliar se esta é 

uma prática local, ou somente característica dos casos estudados. Contudo, este é um 

importante ponto de ressalva neste estudo, pois muito do que se encontrou relativo ao uso dos 

sistemas ERP parte desta visão da TI apenas como recurso operacional. 
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Como forma de ratificar estes resultados, sugere-se a realização deste mesmo estudo 

com outros sujeitos, bem como a realização de outros estudos com outras teorias, como 

alinhamento estratégico, fatores críticos de sucesso. Com isso, seria possível afirmar com 

mais precisão se estas organizações possuem ou não visão estratégica da TI. 
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