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RESUMO 

 
 

 
 
 As instituições de saúde vêm sofrendo diversas transformações e deparando-se com 

inúmeros obstáculos, resultantes, entre outros, de um ambiente cada vez mais competitivo, 
mutável e globalizado, exigindo que seus gestores adotem instrumentos gerenciais adequados 

para a administração dos recursos, na maioria das vezes escassos ou insuficientes para 
materialização das atividades operacionais. Muitas dessas organizações já despertaram para a 
relevância da apuração e controle de custos, tanto no controle financeiro, como no subsídio 

para tomada de decisão. Este trabalho, valendo-se da luz conceitual, buscou clarear a 
importância dos custos como ferramenta de gestão para o segmento da saúde. Assim, avaliou-

se e analisou-se o exercício da gestão estratégica de custos, na tomada de decisão em hospitais 
de alta complexidade na cidade de Goiânia-Goiás. Para tanto, baseou-se em um universo 
composto por 27 hospitais, que possuíam mais de 30 leitos, no ano de 2010, com atendimento 

a pacientes SUS e não SUS, conforme dados extraídos do CNES em 2010. Sobre essa 
população foi possível realizar a pesquisa quali-quantitativa numa amostra de 08 hospitais, ou 

seja, um percentual em torno de 30% do universo. As instituições, por intermédio de sua alta 
direção, foram abordadas por meio de questionário composto de sete blocos de perguntas. As 
respostas às questões foram tabuladas e analisadas com o uso do aplicativo estatístico Sphinx 

Léxica da ALFA/CEPEM. Os resultados demonstraram a existência de sistemas de custeio, 
sendo o método por absorção o mais utilizado, método este que, segundo a literatura, objetiva 

a apuração do custo dos produtos ou serviços produzidos pela empresa. Observou-se que os 
gestores possuem nível de conhecimento mediano de seus sistemas, mas utilizam-nos 
regularmente, a totalidade da amostra, possuidora do sistema de custeamento, concorda com a 

importância dos custos na tomada de decisão. A maioria dos respondentes enquadrou seus 
sistemas no nível máximo de evolução dos sistemas, segundo Kaplan e Cooper (1998), mas 

estruturas rudimentares de controle e apuração, também registradas na amostra, denotam o 
enquadramento em estágios menos evoluídos. 
 

Palavras-chave: Hospitais. Métodos de custeio. Sistemas de informação. Gestão estratégica de 
custos. Tomada de decisão. 

 
 
 

 
 

 



 

ABSTRACT 

 
 

The health institutions are facing changes and facing with many challenges, resulting, 
among others, an increasingly competitive environment, changing and globalized world, 
demanding from managers to adopt appropriate tools for the management in most often 

lacking or insufficient for realization of operational activities. Many of these organizations 
have opened their eyes to the importance of calculating and controlling costs, both financially 

and in the decision making process. This essay, taking advantage of the conceptual light, tried 
to clear the importance of costs as a management tool for the health segment. Thus, we 
evaluated and analyzed the exercise of strategic cost management in decision making of high 

complexity hospitals in Goiânia, Goiás. For this purpose, the researched was based on 
universe composed of 27 hospitals that had more than 30 beds in 2010, with patient from 

public (SUS) and non-public care and in accordance with data extracted from the CNES in 
2010. From this population it was possible to achieve qualitative and quantitative research on 
a sample of 08 hospitals which means a percentage of approximately 30% of the total data. 

Institutions, through its senior management were addressed by a questionnaire consisting of 
seven blocks of questions. The answers to questions were tabulated and analyzed using the 

statistical application of the Sphinx Lexical ALFA/CEPEM. The results demonstrated the 
existence of costing systems, and the absorption method used by most, according to the 
literature, aims at determining the cost of the goods or services produced by the company. It 

was noticed that managers have an average level of their operating systems, but use them 
regularly. The entire sample population, in possession of the costing system, agreed with the 

importance of costs in decision making process. Most managers recognized their systems at 
the maximum level of development of systems, according to Kaplan and Cooper (1998), but 
rudimentary structures of control and verification, also recorded in the sample, note the 

systems in less advanced stages. 
.  

 
Keywords: Hospitals. Costing methods. Information systems. Strategic cost management. 

Decision making. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

As organizações de saúde, como muitas outras empresas brasileiras produtivas e/ou 

comerciais, também compõem um mercado, como descreveu Silva (2008), cada vez mais 

competitivo, mutável e globalizado. No entanto, essas últimas, muito mais que as primeiras, 

ganharam competitividade no mercado internacional, aparelhando-se com ferramentas 

adequadas para reverem seus processos organizacionais, revisarem seus relatórios, 

reduzirem/otimizarem custos, formarem preços, projetarem e implementarem estratégias; 

esforços administrativos, que, como elaborou o autor, objetivam a sobrevivência da empresa e 

o aumento da rentabilidade dos acionistas e investidores. 

Matos (2002), também já havia feito a observação de que os gestores das organizações, 

atualmente em meio a um cenário empresarial mais concorrente, lidam com a necessidade de 

adotar instrumentos gerenciais adequados para a administração dos recursos empregados na 

materialização das atividades operacionais. 

Seguindo o mesmo raciocínio, mas direcionando para o segmento da saúde, Novaes1, 

prefaciando Matos (2002), contribuiu informando que os países da América Latina, incluindo 

o Brasil, estão em processo de descentralização de seus serviços de saúde, que é acompanhada 

por uma tendência em outorgar mais autonomia aos hospitais públicos e, junto a essa 

delegação advém a responsabilidade pela administração de todos seus recursos, em especial 

os econômico-financeiros. 

Examinando tal condição, Mendes (2008), em sua dissertação, comentou sobre o grande 

desafio dos estudiosos e administradores da área pública no Brasil, na busca por alternativas 

de redução de custos e otimização dos serviços prestados à sociedade pela administração 

pública. 

Matos (2002) entende que as empresas do segmento empresarial de saúde convivem 

com os mesmos desafios de uma crescente demanda por gestão profissional, justificada 

também pelo ambiente de competitividade e o correlato aumento da imprescindibilidade de 

ferramentas de caráter gerencial. Assim, reconhecendo-se a condição necessária em 

16                                                 
1 NOVAES – Humberto de Moraes Novaes  Presidente do Instituto para Cooperação Técnica em Saúde, 

INTECH, Inc., Washington, D.C. EUA, Ex-Consultor Permanente da OPAS/OMS para América Latina e Caribe 

em Administração de Hospitais e Sistemas  de Saúde, EUA, Ex-Diretor do PROAHSA, São Paulo. 
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aperfeiçoar o ato de gerir como irreversível, assumem papel de elevada significância, como 

componente fundamental nesse contexto, os sistemas de informação de custos hospitalares.  

A relevância destes sistemas é comentada por Beuren e Schlindwein (2008), quando 

defendem o entendimento de que a apuração e o controle dos custos podem até ser 

importantes para qualquer tipo de organização, mas são imprescindíveis para as instituições 

hospitalares, dadas as condições de limitações relacionadas aos recursos disponíveis, 

qualificando as informações gerenciais como vitais para a sua apropriada administração. 

As autoras exemplificam a relevância da apuração e controle, entre outros aspectos, 

pelos objetivos dos gestores em obter equilíbrio econômico-financeiro a partir da recuperação 

dos custos e maximização do superávit (receita maior que despesa); das equipes assistenciais 

(médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc.) em prover a melhor 

assistência possível independente do custo a ela relacionado; dos acionistas, em organizações 

privadas, na maximização do lucro.  

Em contrapartida à essa manutenção do equilíbrio financeiro das condições e interesses 

internos estão os agentes externos, onde figuram os principais clientes que demandam as 

unidades hospitalares, que são os planos privados de saúde (convênios) e o próprio SUS – 

Sistema Único de Saúde, que acabam, entre outras ingerências, por determinar o valor que 

pagarão pelos serviços, o nível de cobertura dos tratamentos, como também a forma e prazo 

de pagamento, restando de certa forma, nesse âmbito, restrito poder de decisão ou influência 

para as instituições do setor hospitalar. 

Assim, para alcançar resultados satisfatórios à manutenção e sobrevivência financeira, 

resta ao setor gerenciar adequada e rigorosamente seus custos. Cabendo tal advertência para 

quaisquer esferas de administração da unidade hospitalar, pública ou privada. 

Fora do segmento empresarial privado, as questões que envolvem limitações de 

recursos disponíveis e equilíbrio econômico-financeiro representam apenas a ponta de um 

iceberg de problemas por que passam as instituições de saúde.  

A situação financeira é mais agravada pela falta de gestão profissional, ferramentas 

gerenciais adequadas, descaminhos de recursos pela falta de controle, fato que redunda em 

custos imensuráveis ou imprecisos, favorecendo ainda mais os desvios de ordem financeira 

ou, de outra forma, prosperando soluções paliativas que podem ser inócuas diante das 

demandas existentes. 



 

 

18 

Sem mencionar o caos generalizado em que se encontra o segmento da saúde por todas 

as regiões do país. Exemplifica tal consideração a reflexão crítica de GONÇALVES (2009), 

feita com relação à realidade do interior alagoano, mas que guarda íntima semelhança com 

muitas outras localidades brasileiras.  

 

MACEIÓ (AL) - O coração do Sistema Único de Saúde (SUS) nunca bombeou 

sangue suficiente para garantir a saúde financeira dos hospitais de cidades do 

interior. Há décadas, durante várias gestões municipais, estaduais e federais, os 

problemas de estrutura física, falta de médicos e de equipamentos proliferam como 

uma peste. A corrupção e o desvio de recursos atacam direto na jugular, fazendo 

sangrar um paciente que também sofre com o desperdício de recursos provocado 

pela incompetência e pela burocracia. (...) Diante de tantos problemas longe da 

capital, as ambulâncias aparecem como o principal investimento das prefeituras e do 

governo do Estado. GONÇALVES (2009) 

 

Pelo visto o autor, ao registrar o cenário do interior de Alagoas, instiga-nos, entre 

outras, à reflexão sobre a falta de controle financeiro, mas contundentemente revela, com 

exatidão, a fiel semelhança com outros panoramas existentes em muitas realidades dos 

municípios brasileiros.  

Sem dúvida, a avidez com que agentes sedentos e inescrupulosos apropriam-se 

indevidamente de recursos públicos, debilita e enfraquece um organismo já combalido, que é 

o sistema público de saúde. 

Pode até ser diminuta, mas plausível parte da minimização dos problemas, entende-se, 

passa pela profissionalização da gestão e também por gerenciamento e controle rigoroso dos 

recursos financeiros, isso até mesmo o estado reconhece, tanto que em publicação própria 

revela a alternativa para a solução da gestão financeira nas organizações públicas de saúde, 

vejamos o conteúdo do Programa Nacional de Gestão de Custos – PNGC, editado pelo 

Ministério da Saúde, BRASIL (2006). 

 

O que se observa é que as instituições de saúde no Brasil, principalmente as 

públicas, são as mais distantes do processo de modernização gerencial. A maioria 

dessas instituições utiliza métodos contábeis tradicionais, que não levam ao 

conhecimento de seus custos reais, ou seja, não fazem uso de sistema de custos que 

oriente e ofereça parâmetros para suas  decisões administrativas e para o controle de 

suas atividades. (BRASIL, 2006, p. 7) 

 

Longe de a gestão estratégica de custos ser intentada aqui como a solução dos 

problemas de saúde pública, o que se pretendeu propor é que no tocante à gestão financeira, 
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relativamente à controle e apuração fidedigna dos custos, independentemente de a instituição 

ser do segmento privado ou público, a ferramenta gerencial poderá contribuir eficazmente na 

saúde e sobrevivência dessas organizações. 

Para cumprir com o propósito de compreender a contribuição da ferramenta gerencial, 

concebeu-se o presente estudo tendo, fundamentalmente, como objetivo geral analisar as 

práticas de gestão dos custos, empreendidas por hospitais de alta complexidade2 na cidade de 

Goiânia. (Apêndice A). 

Esteando o objetivo geral estiveram três objetivos específicos, quais sejam: verificar a 

existência, conhecimento e credibilidade de sistemas e métodos de apuração e controle de 

custos; conhecer acerca da utilização das informações sobre custos nos processos de tomada 

de decisão e, por fim, diagnosticar o estágio dos sistemas de custos utilizados pelos hospitais. 

Para a área de pesquisa, a justificativa do estudo e relevância do tema “Hospitais – 

controle de custos” residem na possibilidade de evidenciar as condições reais de utilização da 

ferramenta de gestão estratégica custos, por hospitais de alta complexidade, em uma condição 

geográfica regionalizada, que possui expressivos centros de referência em saúde, tais como: 

cardiologia, oftalmologia, neurologia, ortopedia, e até psiquiatria.  

Além de avanços e reconhecimentos das técnicas empreendidas nos tratamentos de 

saúde, o segmento passa também por modernizações tecnológicas e iniciativas de 

profissionalização da gestão hospitalar. 

A par dessas condicionantes por vivenciar diretamente no segmento hospitalar e, tendo 

desenvolvido, o pesquisador, há aproximados 8 anos, atividades profissionais relacionadas 

com a gestão de custos hospitalares, desde seu planejamento, implantação e desenvolvimento 

no hospital CRER – Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, sempre 

existiu, dentre outras, a intenção e interesse, como agora nessa ocasião foi possível, em 

estudar, evidentemente com suporte metodológico, como ocorria a utilização de sistemas de 

apuração de custos em outros hospitais similares na cidade de Goiânia-GO. 

A gestão de custos já fora objeto de pesquisa em outros segmentos, como exemplifica a 

dissertação de Mioto (2007), que dedicou-se a analisar, por intermédio de técnicas de gestão 

19                                                 
2 Alta Complexidade = Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto 

custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando -os aos demais níveis de 

atenção à Saúde (atenção básica e de média complexidade). Fonte: Ministério da Saúde  

Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/area.cfm?id_area=835> Acesso em: 22 jul. 2010. 

http://portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/area.cfm?id_area=835
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estratégica de custos, os impactos das decisões estratégicas nos custos e no alcance de 

resultados operacionais das empresas do segmento de aviação comercial brasileiro. 

No segmento hospitalar, o estudo também tem suas contribuições, exemplificando com 

Almeida et al. (2009), que defenderam a utilidade da gestão de custos para qualquer tipo de 

organização, por poder proporcionar ao gestor uma visão mais ampliada e apurada da 

realidade financeira, vez que possibilita observar por outra abordagem como são aplicados os 

recursos, otimizando os direcionamentos e evitando desperdícios. Sinteticamente, afirmam 

que a administração dos custos tem como objetivo não apenas gastar menos, mas 

essencialmente gastar melhor. 

Outra contribuição é a apresentada por Oliveira et al. (2007), que se dedicaram a 

diagnosticar os sistemas de custeios utilizados em organizações hospitalares de Salvador, no 

ano de 2006.  

Os autores partiram do pressuposto da existência e funcionamento de sistemas de 

custeios e objetivaram identificar em que nível de utilização encontravam-se as gestões dos 

hospitais, servindo de parâmetro os quatro estágios propostos por Kaplan e Cooper (1998), 

que avaliam o nível evolutivo de integração dos sistemas, por intermédio de requisitos como: 

Aspectos dos sistemas, qualidade dos dados, relatórios financeiros externos, gastos com 

produto/cliente, controle operacional e estratégico. 

Investigando sobre os custos como ferramenta para gestão e tomada de decisão Souza et 

al (2005), realizaram estudo de caso em três hospitais, sendo dois universitários públicos e um 

filantrópico, os quais foram avaliados e analisados os seus Sistemas de Gestão de Custos, 

enquanto sistemas de informações gerenciais. 

A título de ilustração quanto ao volume de produção científica que tenha abordado o 

tema “custos”, recorre-se à Cardoso et al (2007), que por intermédio de seu artigo, traçaram 

um perfil da pesquisa em custos no âmbito da temática de contabilidade e controle gerencial 

do Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - 

EnANPAD. 

Dentre as reflexões que o estudo proporcionou, foi possível observar que o segmento da 

saúde, mesmo ambiente visado pela presente pesquisa, foi o 3º segmento de maior volume de 

pesquisas envolvendo custos, com 10%, ficando atrás dos segmentos “geral” e “agronegócio”. 
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Apesar disso, relativamente à distribuição geográfica dos trabalhos de custos, observou-

se que a região Centro Oeste restou representada apenas pela presença do Distrito Federal, 

que significou 3% do quantitativo de pesquisas. 

Constata-se, portanto, pelas informações verificadas, que além da baixa produção 

científica dos demais Estados da região Centro Oeste, sobressai a existência de um segmento 

interessante, já investigado em outras regiões, porém, com baixa exploração na região Centro 

Oeste e, em especial, no Estado de Goiás, que é o proposto pelo presente estudo. 

As considerações postas são, portanto, argumentos que qualificam e justificam a 

importância de estudar cientificamente a ferramenta “gestão de custos” e sua aplicação e, 

também, a oportunidade de fazê-lo em um segmento empresarial regionalizado de suma 

relevância para o Estado de Goiás, quiçá do Brasil. 

Pretendeu-se alcançar, como resultado da pesquisa, uma análise da gestão de custos, 

empreendida pelos administradores dos hospitais pesquisados, passando pela verificação da 

existência, conhecimento e credibilidade de sistemas e métodos de apuração e controle de 

custos, onde também explorou-se acerca da utilização das informações sobre custos nos 

processos de tomada de decisão e, por fim, a definição do diagnóstico do estágio em que se 

encontram os sistemas de custos utilizados pelos hospitais pesquisados. 

A partir dos dados resultantes da pesquisa foi possível elaborar reflexões e análises, 

esteadas em conteúdo referencial e técnico da área hospitalar sobre o tema gestão estratégica 

de custos, diagnosticando-se, por conseguinte, a situação real encontrada. 

Entende-se que a disponibilização do presente material, com seus dados, resultados, 

análises e reflexões está posta à apreciação para, entre outras aplicações, servirem de subsídio 

e informação aos hospitais envolvidos na investigação, para o aproveitamento gerencial que 

lhes convier. De outro modo, servindo também o trabalho, como elemento de referência para 

a comunidade acadêmica, no aprofundamento de questões abordadas, ou mesmo na argüição 

às reflexões propostas e ainda, oportunizando informações a demais agentes interessados em 

conduzir, proporcionar ou intermediar soluções para os pontos críticos identificados no 

estudo. 

Feitas as considerações iniciais, registra-se que o presente trabalho, estruturado em 

capítulos, tem em sua primeira parte a abordagem do referencial teórico, onde buscou-se 

apresentar um breve panorama do segmento hospitalar e, na sequência, a necessidade de 

profissionalização dos gestores, a gestão estratégica de custos, que desdobrou-se em dois 
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tópicos: a importância e os objetivos da gestão de custos. Logo após, apresentou-se conceitos 

e terminologia de custos. A seguir, abordou-se classificação dos custos, que foi desdobrada 

em dois tópicos em observação aos referenciais estudados. Continuando, tratou-se das 

metodologias de custeio, que em tópicos distintos foram brevemente conceituadas. Após, 

tratou-se dos sistemas de gerenciamento de custos e a seguir do processo de tomada de 

decisão.  

No capítulo 2 reservou-se espaço para a pesquisa de campo, onde inicialmente foram 

apresentados os seus procedimentos metodológicos, após seguiu a abordagem do lócus da 

pesquisa, na sequência a configuração do universo e amostra da pesquisa, seguida pela coleta 

de dados, demonstrando após, ficha sintética dos hospitais participantes da amostra 

pesquisada. Chegando-se em seguida, à apresentação e interpretação dos resultados, que 

ocorreu conforme disposição dos blocos de perguntas e, encerrando-o capítulo com análises 

cruzadas das respostas apresentadas. 

O trabalho encerra-se com a apresentação das considerações finais, seguindo para as 

referências utilizadas na elaboração da revisão bibliográfica. Assim, finalizada a introdução, 

inicia-se a seguir a exploração bibliográfica que, entre outros aspectos, fornecerá subsídio 

para a compreensão conceitual do tema da pesquisa. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

1.1 Breve histórico do segmento hospitalar 

 

Preliminarmente, para efeito de ambientação do leitor acerca do segmento de saúde ora 

em estudo, torna-se oportuno conhecer a etimologia da palavra hospital, trazida aqui in verbis 

pela contribuição de Gonçalves (2006), com o ensinamento: 

 

A palavra hospital deriva da forma latina culta hospitale, que significa “relativo a 

hóspede ou hospitalidade”. De fato, a palavra latina hospes, hóspede, originou as 

palavras hospitalis e hospitium, que designavam o local onde se abrigavam na 

antiguidade os enfermos, viajantes e peregrinos, além de significar estabelecimento 

que se ocupava de pobres, incuráveis e insanos, originando a palavra hospício. 

Nosocômio, sinônimo de hospital, tem origem na palavra grega nosocomium, que 

significa “lugar para tratar doentes, ou asilo de enfermos”. (GONÇALVES, 2006, p. 

38) 

 

E, por conseguinte, o Quadro 1, em complemento à ambientação proposta aborda 

sucintamente a historicidade dos hospitais, trazendo as seguintes informações: 

 

Quadro 1 – Histórico sintético sobre as instituições de saúde 

 Os hospitais prestam serviços de extrema relevância social, são organismos de alta 

permeabilidade com o ambiente externo, tanto que além de sofrerem frequente influência do 

meio em que se inserem, constantemente as mudanças havidas em quaisquer outros campos da 

sociedade acabam por repercutir nas condições desses organismos. Ao longo dos séculos, es s a 

interação redesenhou por diversas vezes as instituições de saúde, deixando marcos históricos, 

alguns como a seguir enumera-se: 

 Existem registros que presumem a existência de hospitais desde civilizações antigas como 

a egípcia, a indiana, a grega e a romana; 

 Templos sendo utilizados como hospitais, para atendimentos das necessidades físicas, 

como também espirituais, pelas civilizações grega e romana; 

 Fortalecimento da caracterização dos templos como hospitais, pelas contribuições e 

disseminação de ensinamentos de Hipócrates (460-351 a.C), estruturados na percepção 

integral do homem; 

 Atribui-se a construção das primeiras instituições hospitalares  à São Basílio, em Cesárea, 

na capital da Capadócia, ocorrida na segunda metade do século IV. Registrando ainda no 

mesmo século, a incumbência à Fabíola para edificar o primeiro hospital cristão em Roma, 

conforme Mirshawka (1994 apud GONÇALVES, 2006, p. 39); 

 No intervalo temporal dos séculos IV e XVIII d.C, tanto no continente europeu, quanto em 

outras partes do mundo, a igreja católica dirigiu as instituições hoje concebidas como 

hospitais. Tal condição, conduzida por sacerdotes e religiosos, restringiu apenas à alma do 

enfermo como merecedora de assistência, desprivilegiando o tratamento do corpo, que não 

era tido como objetivo a ser atingido, impedindo a realização, qualificando como 

“sacrilégio”, as intervenções cirúrgicas e dissecções;      

Continua 
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(Continuação) 

 

 A reativação dos estudos científicos da Medicina ocorreu no século XV, com o 

Renascimento; 

 Surgimento de grandes hospitais, nos séculos XVIII e XIX, com condições aprimoradas de 

higiene e assepsia, favorecidas pelas contribuições de Pasteur, Koch e Lister;  

 Registra que até o século XIX, o funcionamento dos hospitais ainda se encontrava em 

estreita relação com o mundo religioso e militar. Resultante da revolução industrial adveio 

a intensificação da migração populacional para as áreas urbanas e, em busca de solucio nar 

questões de saúde pública, amparando-se no desenvolvimento tecnológico e na medicina 

científica, modificou-se as funções exercidas pelo hospital, que se transformava na 

instituição privilegiada para tratamento das enfermidades. Configurando o Estado co mo 

responsável pela assistência aos doentes , conforme Rotta (2004 apud GONÇALVES, 

2006, p. 39). 

 Fonte: Elaborado a partir de Gonçalves (2006, p.38 e 39) 

 

 

Para efeito de breve nota histórica do surgimento dos primeiros hospitais no Brasil, 

recorre-se à Borba (2006), que fez o registro de que os hospitais no Brasil tiveram sua 

procedência nas Santas Casas de Misericórdia, sendo que a primeira delas, fundada na cidade 

de Santos, Estado de São Paulo, em 1543. O autor registra que alguns autores citam não haver 

registro da exatidão dessa criação, admitindo o fato ocorrido entre 1540 e 1547. Atribuindo à 

Brás Cubas a fundação. Tal unidade hospitalar chegou a ser considerada o segundo hospital 

das Américas. 

Finalizam o fragmento histórico, Borba (1991) e Teixeira (1989 apud GONÇALVES 

2006, p. 39) sinalizando que o hospital moderno exerce atualmente diferentes atribuições, 

quais sejam: a restaurativa, a preventiva, a educativa, a de pesquisa e de integração. 

Ocupando-se com a assistência e prevenção à saúde da população, transitando do 

aprimoramento de pessoal em saúde à prevenção favorecida pelo enriquecimento cultural, 

incluindo realização de pesquisa objetivando a conquista de recursos e ao desenvolvimento da 

sociedade. 

 

 

1.2 Profissionalização da Gestão hospitalar 

Gonçalves (2006), colocando-nos na perspectiva interna de um hospital, ressalta que a 

instituição vem sendo atingida cotidianamente por fatos e fatores que influenciam no 

atendimento que o doente tem expectativa de receber. Uma vez desestabilizado pela doença 

que o acometeu, esse doente almeja encontrar pessoas e equipamentos em condições de lhe 

prestar todo o auxílio que precisar. Devido a estas condicionantes o hospital moderno carece 
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estar adequadamente organizado para satisfazer e garantir completa condição de 

restabelecimento do doente. 

No entanto, estas condicionantes impostas aos hospitais modernos têm de ser geridas 

por agentes humanos, que conduzirão as instituições a fim de alcançar, entre outros, os 

objetivos de manutenção e existência do hospital, como também de assistência aos seus 

doentes. 

Mostrando a reflexão partindo de um hospital, mas colocando-nos numa perspectiva 

externa, Matos (2002) ressalta que em meio a um cenário empresarial mais competitivo, os 

gestores dessas unidades de saúde passam a carecer de instrumentos de administração 

compatíveis e ajustados à gestão dos recursos empregados na realização do exercício de suas 

atividades assistenciais. 

Assim, observa-se que além da necessidade de administrar a subsistência própria dos 

hospitais, os gestores de saúde estão, simultaneamente, também inseridos num ambiente 

altamente concorrente, que lhes impõe a instrumentalização empresarial para conseguirem 

tomar as decisões seguramente mais adequadas à continuidade do negócio. Matos (2002) 

traçou um panorama dessa ambiência competitiva, estabelecendo um paralelo entre a 

competitividade e o crescimento da necessidade de gestão profissional, conforme pode ser 

acompanhado no recorte a seguir: 

 

[...] dentro desse ambiente de competitividade e correspondente crescimento da 

necessidade de ferramenta de caráter gerencial, encontra-se a saúde. [...] as empresas 

desse segmento empresarial convivem com os mesmos desafios de uma crescente 

demanda de gestão profissional, sem a qual não se conseguirá a viab ilização das 

organizações de saúde, para não dizer da própria manutenção da sobrevivência. 

(MATOS 2002, p.19) 

 

A movimentação inicial, por instrumentalizar-se tecnicamente, alcançava tanto os 

gestores, como também as instituições. As quais, em seu processo de desenvolvimento, 

tiveram uma origem marcada pelo cunho pessoal, segundo Gonçalves (2006, p. 20), como 

pode ser observado na reflexão: “No momento inicial da evolução institucional, o 

gerenciamento do hospital era nitidamente amador. A demanda pelo atendimento oferecido 

pela instituição prendia-se a fatores de natureza meramente pessoal”. 

No entanto, como também asseverou o autor, esse panorama foi aos poucos se 

transformando, por intermédio de uma busca gradativa por indicativos que privilegiassem o 
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caráter profissional ao meramente pessoal. Advertiu Gonçalves (2006, p. 20), com o 

ensinamento: “Está havendo o que se pode chamar de evolução da instituição a caminho da 

profissionalização”. 

Inegável também, é que o processo evolutivo pelo qual transitam as instituições de 

saúde tenha em sua essência iniciado no agente catalisador desse processo, que são os 

gestores de saúde. Enfim, onde iniciou a transformação, se nas instituições ou nos gestores 

pouco importa. O que há de se contabilizar é a sintonia evolutiva por que passaram e ainda 

passam hospitais e seus gestores. 

Gonçalves (2006) tratou também do reposicionamento dos critérios de gerenciamento, 

esclarecendo que os mesmos vão se redirecionando para a definição de modelos 

caracterizados pela crescente preocupação e vinculação a padrões profissionais. Como 

conseqüência, essa nova concepção dos critérios de gerenciamento viabiliza, segundo o autor, 

o alcance de resultados positivos para a gestão das instituições de saúde. 

Sendo, portanto, os gestores hospitalares movidos por uma necessidade de 

melhoramento profissional e técnico, talvez tenham sido impulsionados por uma 

condicionante que muito impressiona também autores ligados ao tema, que é a 

competitividade. Aqui, além dos já referenciados, mais um fragmento que atesta o argumento, 

como registrou Abbas (2001, p.2) “Neste ambiente competitivo, percebe-se que uma das áreas 

que mais precisa se modernizar, principalmente no Brasil, é a hospitalar, [...]”. 

A crítica da autora é exemplificada na sequência com a citação de que a área hospitalar 

ainda utiliza métodos contábeis tradicionais, isso quando o fazem, métodos estes que não 

proporcionam efetivo conhecimento de seus custos. Registra ainda, que grande parte das 

organizações não faz uso de nenhum sistema de custos que favoreça o direcionamento ou 

oferte parâmetros para decisões administrativas, domínio das atividades e investimentos. 

Entende-se que a modernização defendida por Abbas (2001), concerne à estrutura 

burocrática administrativa e, passa entre outros aspectos pela auto-avaliação das instituições, 

tendo como foco a capacidade de soluções de suas ferramentas gerenciais, seus métodos 

tradicionais de gerenciamento e, pela busca de soluções próprias ou acabadas disponíveis no 

mercado. 

Diante do exposto, extrai-se a reflexão de que é irreversível a necessidade de 

aprimoramento profissional, gerencial e organizacional, como ensinou também Matos (2002). 

Por essa razão, como defendeu também o autor, a gestão dos custos hospitalares evidencia-se 
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no desempenho de um papel de elevada significância, como integrante fundamental nesse 

ambiente em mutação. 

 

 

1.3 Gestão Estratégica de Custos Hospitalares 

 
“O controle de custos é essencial para o enfoque estratégico, o que implica a contínua tomada de decisões para 

adaptação às rápidas mudanças da conjuntura econômica e empresarial, mantendo e incrementando a 

competitividade da empresa”. 

José Paschoal Rosseti.-( ROSSETI, 2008, p. 268). 

 

O fragmento bibliográfico, apresentado na abertura do tópico como estímulo à reflexão 

sobre a gestão estratégica de custos, consegue contextualizar a importância da ferramenta 

gerencial, sua íntima relação com a tomada de decisão diante de uma ambiência dinâmica e 

extremamente mutável, servindo-se como diferencial competitivo para o sucesso da empresa.  

Reforça a concepção acerca da essencialidade da gestão de custos na conjuntura 

econômica empresarial, o pensamento de Abbas (2001, p.2), quando propôs que “Atualmente, 

devido à globalização da economia, a liderança em custos passou a ser uma vantagem 

competitiva das empresas, devendo fazer parte de sua estratégia”. 

Essa reflexão, posta pela autora, tem uma perspectiva abrangente, mas ainda assim 

impacta com seu conteúdo. Uma vez que a colocação cabe tanto para o ambiente empresarial, 

que objetiva claramente o lucro, como também cabível às entidades de saúde, que apesar de a 

maioria não visarem necessariamente o lucro, mas são em suas essências “empresas” e, como 

tal, haverão de apresentar resultados positivos, ainda que para a sua sobrevivência e 

perenidade. 

Afirmando o impacto do fenômeno da globalização sobre as instituições e mercado e, 

relacionando com gestão estratégica de custos e competitividade, destaca-se a reflexão de 

Mendes (2008, p. 41), que propôs: “A Gestão Estratégica de Custos é um novo conceito que 

se fundamenta nas premissas da globalização dos mercados, implicando melhorar a 

reestruturação e a flexibilização dos processos produtivos”, pensamento concordante com a 

contribuição de Abbas (2001, p.126), no entanto mais voltado para o segmento de saúde, 

quando propôs: “Nos hospitais, onde os fatores de produtividade e competitividade exigem 

outras abordagens, a gestão estratégica de custos assume um papel vital”. 
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A composição dos pensamentos dos autores, há pouco citados, leva-nos a deduzir 

acerca da existência de um círculo com fluxo contínuo, que retroalimenta-se, formado pelas 

variáveis “Gestão Estratégica de Custos” e “Vantagem Competitiva”. Tal consideração 

encontra suporte na contribuição de Silva, (1999 apud Mendes (2008, p.41), que nos auxilia 

com o ensinamento “[...] a Gestão Estratégica de Custos analisa os custos sob um contexto 

mais amplo, visando o desenvolvimento de vantagens competitivas e o suporte à tomada de 

decisões no ambiente globalizado.” 

A proposta do autor encontra respaldo e detalhamento em Hernandez (2003), quando 

analisou a amplitude que se deve analisar os custos, dizendo: é que na gestão estratégica de 

custos a análise dos custos extrapola a prática tradicional de avaliar os custos por intermédio 

do impacto financeiro das decisões gerenciais alternativas. A gestão estratégica de custos deve 

ser assimilada e exercitada sob uma perspectiva mais ampliada, onde elementos estratégicos 

da organização passem a ser mais conscientes, claros e inseridos nos procedimentos das 

unidades organizacionais responsáveis pelo controle e a contabilidade de custos.  

Os termos: parte da estratégia, papel vital e suporte, inseridos nas referências 

apresentadas, qualificam os custos como sendo necessários e estratégicos para os hospitais, 

como restou comentado. Em complemento à reflexão, tais qualificações são especificadas por 

intermédio do ensinamento de Abbas (2001, p.2), como se vê no recorte bibliográfico a 

seguir: 

 

A apuração e o controle dos custos hospitalares constituem uma absoluta 

necessidade dentro das instituições hospitalares, pois enquanto a primeira serve de 

instrumento eficaz de gerência e acompanhamento dos serviços, a segunda permite a 

implantação de medidas corretivas que visem a um melhor desempenho das 

unidades, com base na possível redefinição das prioridades essenciais, aumento da 

produtividade e racionalização do uso de recursos dentre outras medidas 

administrativas. (ABBAS, 2001, p.2). 

 

O Ministério da Saúde, Brasil (2006), editou o Programa Nacional de Gestão de Custos 

– PNGC, que contém em seu capítulo introdutório argumentos a respeito da necessidade de 

conhecer os custos dos produtos e serviços, para apurar e avaliar seus respectivos resultados, 

além do propósito de aprimorar a própria gestão de custos. 

Entre as argumentações do PNGC destaca-se a afirmação de que a apuração e o controle 

de custos em saúde, preliminarmente, qualificam-se como instrumentos eficazes de gestão e 

acompanhamento dos serviços; e, em segundo plano, oportunizam a adoção de intervenções 
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corretivas que objetivem o melhor desempenho das unidades, baseando, entre outras medidas 

administrativas, na redefinição das prioridades, na ampliação da produtividade e no uso 

racional dos recursos. 

A gestão estratégica de custos recebe diversas abordagens conceituais em sua defesa e 

validação, o ambiente bibliográfico, por sua vez, apresenta uma gama de reflexões que 

qualificam e ponderam suas qualidades, ora tratando pelo viés da importância, ora por seus 

objetivos e ainda, pelos benefícios proporcionados à administração. 

Assim, na sequência, seguem essas abordagens com as contribuições peculiares que 

cada uma trouxe sobre o tema Gestão Estratégica de Custos, bem como os enfoques que as 

interligam. 

 

 

A Importância da Gestão de Custos Hospitalares 

 

Gomes et al (2007, p.3) introduziram seu trabalho afirmando que as organizações que 

desempenham serviços na área da saúde, quaisquer que sejam públicas ou privadas, estão 

preocupadas em alcançar resultados satisfatórios. 

Tanto que, para isso, esforçam-se em desenvolver meios de controle de gastos, 

evidentemente, resguardando que a qualidade dos serviços prestados seja sempre 

aperfeiçoada, vez que no setor também ocorre o fenômeno da competitividade. Assim, 

objetivando contornar esse binômio: redução de gastos e aperfeiçoamento da qualidade, os 

gestores buscam nos controles de custos a solução para melhor gerir a situação. 

Os autores concordam que a importância dos custos para o setor da saúde está se 

tornando vital. Com isso, sistemas eficientes de acompanhamento e de controle de custos 

estão se tornando, consequentemente, instrumentos indispensáveis nas organizações 

hospitalares. 

Genericamente, Rosseti et al (2008), ressaltam que uma empresa apura e analisa seus 

custos objetivando, em primeira instância, para atender exigência de ordem legal e fiscal, na 

apuração dos estoques em determinado período e, ainda, para determinação do custo dos 

serviços prestados e dos produtos vendidos, para assim apurar seus resultados. E, em segunda 

instância, uma empresa apura e analisa seus custos para tomar decisões. 
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Matos (2002) defende que a gestão de custos aplicada às instituições de saúde 

compreende uma extensão de benefícios, que extrapolam as questões, meramente, de natureza 

contábil tributária, uma série de outras contribuições enriquecem o papel da gestão de custos 

hospitalares. A reflexão do autor torna-se mais evidente quando sintetizada em um quadro 

sinótico, demonstrando as possíveis contribuições dos custos, após processamento 

direcionado sobre os dados e/ou informações financeiras primárias, conforme se organizou no 

Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Demonstrativo das possíveis contribuições de custos  

Dados e/ou 

informações 

Com processamento 

dirigido 
 Contribuição resultante 

Informações do custeio 

dos serviços 

São fundamentais 

para 
Formulação de preços 

Relatórios gerenciais de 

custos das operações 

São instrumentos 

indispensáveis para 

Disseminação da gestão de custos em 

todos os níveis de responsabilidade 

Os valores de custos 

quando comparados com 

a receita 

Permitem  

A avaliação de resultados segmentados 

por atividades operacionais, bem como 

A atenção à dinâmica demanda por 

novos desenhos de informações 

(tomada de decisão sobre 

investimentos, alterações no mix dos 

serviços, utilização de capacidade 

ociosa, entre outros) 

Fonte: Elaborado a partir de Matos (2002, p.19 e 20). 

 

Didaticamente, Matos (2002) assentou em seis tópicos a importância da gestão de 

custos para os hospitais, quais sejam: Aspectos contábeis e tributários, gestão dos custos 

operacionais, envolvimento dos gestores, formulação de preços, análise de resultados e 

decisões de investimentos. Os quais, sinteticamente expostos no Quadro 3, podem ser então 

compreendidos. 
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Quadro 3 - Importância da gestão de custos para os hospitais  
 

Tópicos Finalidades 

Aspectos 

contábeis e 

tributários  

A importância nesse tópico reside na necessidade de possuir uma estrutura 

adequada de contabilização dos custos evitando-se equívocos quanto aos 

parâmetros de resultados e eventuais contratempos com os agentes de 

fiscalização, vez que a legislação brasileira impõe a todas as empresas, no 

âmbito da contabilidade, determinações de natureza tributária. 

Gestão dos 

custos 

operacionais 

Para exercício da gestão e alcance de níveis de desempenho adequados, o 

hospital não pode dispensar informações de custos, que contribuam para o 

processo de avaliação e tomada de decisão. Informações tempestivas e com 

alto grau de confiabilidade, favorecendo as análises e, por conseguinte, a 

adoção de ações corretivas. 

Envolvimento 

dos gestores 

A importância dos custos funda-se, conforme este tópico, na lógica de que as 

informações de custos (geralmente segmentadas pelas atividades e funções 

do hospital) devem ser disseminadas em todos os níveis da empresa 

permitindo, por conseguinte, o envolvimento dos gestores na análise e 

avaliação dos custos, para o adequado gerenciamento da empresa de saúde. 

Pois, o melhor gestor de custo é quem conhece profundamente as operações 

de sua unidade e trabalha diretamente na gerência de qualquer das unidades 

internas de um hospital. 

Formulação 

de preços 

Elementar e lógica é a afirmação de que para a realização da venda de um 

serviço ou produto, faz-se necessária a utilização de uma tabela de preços. 

Assim sendo, para a definição dos referenciais da citada tabela, são de 

elevada importância as informações relativas aos custos de produção das 

diversas atividades existentes no hospital. A gestão de custos proporciona 

subsidio para elaboração da tabela de preços com as respectivas informações 

de custeio dos serviços ou produtos. Evidentemente, ressalvando que exis tem 

outras variáveis internas e externas que podem influenciar e serem 

determinantes na fixação dos preços. 

Análise de 

resultados 

Dentro de um processo de análise de resultados, a presença de um sistema de 

gestão de custos hospitalares, conjugada com a mensuração dos resultados, 

proporcionará condições mínimas pertinentes às decisões inerentes, entre 

outros, à negociação de preços dos serviços, alterações no mix das atividades  

e também avaliação de ocasionais novos investimentos  intencionados pela 

administração do hospital. 

Decisões de 

investimentos 

O elevado grau de responsabilidade, envolvendo, em alguns casos, elevadas 

somas de recursos, noutros parcos volumes financeiros, não possibilita aos 

gestores hospitalares cometerem erro, quer seja na tempestividade do 

investimento, quer seja no dimensionamento adequado, que favoreça 

resultados esperados tanto de ordem financeira, quanto na melhoria da 

qualidade dos serviços, observada a oportunidade diante da expansão 

competitiva do setor. Daí a importância de entender o comportamento dos 

custos e resultados das atividades operacionais da empresa de modo a 

favorecer as decisões de investimento mais seguras. 

Fonte: Elaborado a partir de Matos (2002, p.19 e 20). 
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Objetivos e benefícios da Gestão de Custos hospitalares 

 

Antes de segmentar os objetivos dentro da perspectiva da área hospitalar, observemos a 

compreensão de Rosseti et al (2008), quando aborda que os objetivos de um controle de 

custos para a gestão estratégica podem ter como metas, o conteúdo é ilustrado no Quadro 4, a 

seguir. 

 

Quadro 4 – Os objetivos de um controle de custos para a gestão estratégica podem ter como 

metas: 

 

Controlar a eficiência, a produtividade, a rentabilidade e a eficácia das ações empresariais e de 

cada um dos seus centros de responsabilidade; 

Verificar a melhor forma de distribuição dos custos por natureza e por centro de 

responsabilidade ou de serviço, determinando os custos fixos e variáveis, diretos e indiretos, 

alocando-os a produtos e serviços; 

Analisar o significado dos custos estruturais (fixos) e sua relação e atribuição aos produtos 

fabricados e serviços prestados; 

Fornecer informações para a definição de padrões de custos e permitir comparações para efeito 

de controle e avaliação de resultados; 

Permitir a elaboração de previsões orçamentárias por centros de custos operacionais (principais 

e secundários) e por centros de despesas; 

Realizar o controle dos custos e despesas visando à redução de gastos e à otimização das 

estruturas operacionais; 

Tomar decisões que viabilizem a obtenção de melhores resultados, por escolha de melhores 

produtos e serviços com melhor contribuição marginal, no contexto estratégico. 

Fonte: Elaborado a partir de Rosseti (2008, p. 268)  

 

Enquanto subsidiário de informações financeiras para a unidade de saúde, Matos 

(2002), por sua vez, assim denomina os custos e, sintetiza os objetivos da Gestão de Custos 

Hospitalares, vinculando-o aos seguintes processos: Determinação dos custos de serviços, 

planejamento e controle, tomada de decisão, aspectos operacionais e fatores humanos. 

Detalhando-se temos a ilustração no Quadro 5, conforme segue: 
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Quadro 5 – Objetivos da gestão de custos hospitalares  
 

Determinação dos 

custos de serviços 

Que pode englobar desde o custo dos serviços prestados – que 

relacionam-se com os insumos utilizados nas atividades operacionais e 

que foram objeto de comercialização para os usuários daquela entidade; 

até a geração do custo unitário dos serviços  – relacionado às típicas 

expressões num hospital “venda por unidade de serviços” e “por 

procedimentos hospitalares”, representa a acumulação do custo dos 

insumos utilizados em um tratamento. 

Planejamento e 

controle 

Um dos objetivos básicos de um sistema de custos é oferecer 

informações que permitam aos gestores as condições de melhoria nas 

funções de planejamento e controle das operações. E, por sua vez, o 

processo de planejamento estabelece as condições para que uma 

empresa alcance seu potencial máximo. Já a função controle verifica se 

a empresa teve a chance de alcançar o potencial. 

Os dados históricos de custos tornam-se vitais para o exercício do 

planejamento, ao mesmo tempo em que o planejamento é pré-requisito 

inquestionável à avaliação do desempenho. 

Tomada de decisão Como insumo, um sistema de custos desempenha um importante papel 

dentro da gestão de uma instituição de saúde, fornecendo aos 

administradores hospitalares, adequado respaldo de informações de 

custos que propicie confiança na tomada de decisão, com respostas 

adequadas às questões de ordem financeira. Esse tema será mais 

explorado em tópico específico. 

Aspectos 

operacionais e 

fatores humanos 

O sistema de custos tem que conviver, com diferentes formas de 

geração e apresentação de informações, muitas vezes, de caráter 

conflitante tais como: demonstrações contábeis, custos para negociação  

e tomada de decisão, apuração de custos dos serviços para medições  da 

produtividade e controle de custos; e, por fim, o fator humano. A 

implementação de um sistema de custos deve privilegiar a 

conscientização de todos os níveis de responsabilidade envolvidos no 

processo de coleta, processamento e análise dos resultados. Caso 

contrário incorrer-se-ia em ônus sem qualquer justificativa, em razão 

dos poucos benefícios alcançados. 

Fonte: Elaborado a partir de Matos  (2002, p. 26 a 31)  

 

 Relativamente a objetivos da gestão estratégica de custos, os autores Rosseti (2008) e 

Matos (2002), demonstraram estreita semelhança em suas abordagens, onde aspectos 

preponderantes como: controle e determinação de custos, planejamento e tomada de decisão 

foram temas comuns, os quais tiveram suas explanações um propósito comum de defender a 

gestão estratégica de custos, quer seja de forma genérica feita por Rosseti (2008), quer seja de 

maneira específica para o segmento hospitalar, como a defesa feita por Matos (2002). 
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 Já em seu turno, Gonçalves (2006) esclarece que um sistema de apuração de custos 

pode proporcionar benefícios à gestão do hospital, para efeito de compreensão do que fora 

proposto pelo autor, elaborou-se o Quadro 6, que ilustra o entendimento. 

 

Quadro 6 – Benefícios da gestão de custos hospitalares à administração do hospital 
 

Identificar os pontos do processo produtivo ou da organização em que se poderiam reduzir os 

custos, liberando recursos para outras atividades, principalmente para as atividades-fim; 

Determinar os custos dos serviços oferecidos pelo hospital e compara-los com os valores pagos 

pelo Sistema Único de Saúde – SUS e pelos seguros privados; 

Fornecer bases para o planejamento de gastos operacionais e a comparação dos custos do 

hospital com os dos demais; 

Facilitar a preparação do orçamento e de quaisquer projeções de futuras necessidades 

financeiras com base na análise dos custos e do desempenho passados;  

Alertar a administração quanto ao fato de o hospital estar ou não operando eficientemente, qual 

o custo mais elevado ou se os preços são realistas em relação aos custos;  

Fornecer informações necessárias ao planejamento futuro, com base no comportamento do 

custo histórico; 

Subsidiar análises de investimentos, que devem, necessariamente, levar em conta o custo de 

cada alternativa; 

Identificar as atividades que não adicionam valor, mas que consomem recursos;  

Negociar mais facilmente com funcionários e sindicatos e abordar outras questões financeiras a 

partir de dados objetivos e fundamentados nos custos. 

Fonte: Elaborado a partir de Gonçalves (2006, p. 277)  

 

O ensinamento de Gonçalves (2006), relativamente a benefícios, concorda com as idéias 

e converge para um mesmo horizonte que a importância e objetivos, conforme fora 

anteriormente expostos por Rosseti (2008) e Matos (2002), qual seja? A confirmação e defesa 

da gestão estratégica de custos para as organizações empresariais como um todo, e assim 

neste contexto também inseridas as instituições hospitalares. 

 

 

1.4 Conceitos e Terminologia de Custos 

 

Antes de iniciarmos a apresentação dos conceitos e terminologias de custos, torna-se 

oportuno observar a reflexão in verbis de Rossetti (2008) ao defender com precisão a 
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necessidade de nivelamento, no âmbito das organizações, das concepções conceituais, neste 

caso, relacionadas a custos.  

Tal importância é tão evidente para o autor, que ele a relaciona com as análises de 

resultados e, por conseguinte à tomada de decisões, verifiquemos no recorte bibliográfico a 

seguir: 

 

 Tão importante quanto uma boa estratégia para elaboração e comercialização 

de um produto ou serviço são as análises dos resultados do negócio e como elas 

podem contribuir para a tomada de decisões na empresa. 

 Para que a análise sirva de base para a tomada de decisões, é muito 

importante que alguns conceitos estejam nivelados, ou seja, que todos na empresa 

tenham a mesma compreensão sobre determinados termos e seus significados. 

(ROSSETTI, 2008, p.242) 

 

Para efeito da ambientação do leitor a respeito da conceituação e terminologia que 

relaciona-se com o tema custos, apresenta-se o detalhamento utilizando-se o ensinamento de 

Gonçalves (2006, p.279), que descreve conceitos gerais, conforme ilustra-se o Quadro 7 a 

seguir: 

 

Quadro 7 – Conceitos gerais sobre custos: 
 

Custos   

são valores dos recursos utilizados diretamente na produção de um 

bem ou serviço. São todos os gastos identificáveis com o processo 

produtivo, tais como: medicamentos e salário dos funcionários. 

Despesas   
são gastos necessários para obter receitas. Estão entre eles o salário da 

administração, a conta de telefone e os aluguéis. 

Custos fixos   

são aqueles que não variam, dentro de certos limites, de acordo com o 

volume de produção. Em geral, classificam-se como custos fixos a 

depreciação, o aluguel etc. 

Custos variáveis 

estão relacionados diretamente ao volume de produção. Materiais 

médicos e medicamentos são exemplos de custos variáveis, pois, 

quanto mais se produz, maior será sua utilização  

Custos diretos 

são aqueles que podem ser apropriados aos produtos ou serviços por 

meio de alguma medida de consumo. São exemplos medicamentos e 

materiais médicos  

Custos indiretos   

são os custos que não podem ser medidos diretamente no produto; 

para apropriá-los, utilizam-se métodos de rateio. São exemplos: 

material de limpeza e energia elétrica. 

Gasto 
é o sacrifício econômico da empresa para obter um produto ou serviço 

qualquer 

Fonte: Elaborado a partir de Gonçalves (2006, p. 278)  

 



 

 

36 

Já no ponto de vista mais específico e direcionado a custos hospitalares tem-se, por 

intermédio do ensinamento de Gonçalves (2006) a explicação um pouco mais detalhada,  não 

divergente, em essência da abordagem geral, conforme observa-se no Quadro 8, na sequência.  

 

Quadro 8 – Conceitos relativos a custos  hospitalares  

Custo 

É o valor dos bens ou serviços consumidos ou aplicados, em um 

espaço de tempo definido, para produzir outros bens ou serviços nesse 

mesmo período. 

Custo hospitalar 
É o valor dos bens ou serviços consumidos ou aplicados, em dado 

espaço de tempo, na produção dos serviços prestados pelo hospital. 

Custos operacionais 

Valor obtido ao se considerar a produção de bens ou serviços 

consumidos para produzir outros bens ou serviços em determinado 

período; na categoria custo operacional, enquadram-se todos os custos  

diretos e indiretos. 

Custos não 

operacionais 

Valor das despesas efetivadas pela unidade que não contribuem 

diretamente para a produção de bens ou serviços; em geral são de 

difícil apuração e não estão diretamente vinculados ao volume da 

produção; como exemplos têm-se as despesas geradas por depreciação 

do patrimônio. 

Fonte: Elaborado a partir de Gonçalves (2006, p 279)  

 

 

1.5 Classificação dos custos  

 

Via de regra, as classificações dos custos apresentadas pelas bibliografias não são 

divergentes umas das outras em suas essências, o que pode-se observar é um detalhamento 

conceitual mais ou menos elaborado ou mesmo, segmentado por área ou setor da economia. 

Assim, para efeito de compreensão, lista-se a seguir algumas abordagens quanto à 

classificação dos custos, agrupando-as segundo o ensinamento de Matos (2002), que 

segmentou pelos aspectos: apropriação e comportamento dos custos. 

 

 

1.5.1 Classificação com relação à apropriação dos custos 

A classificação dos custos observando-se por intermédio do aspecto de sua apropriação, 

tem-se que eles podem ser: diretos e indiretos. 
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Custos Diretos 

Em primeiro aspecto, tendo como base uma visão geral sobre o conceito, Hernandez 

Perez Júnior et al (2003, p. 23), ensina que “custos diretos são os custos que podem ser 

quantificados e identificados no produto ou serviço e valorizados com relativa facilidade”. 

Pela definição de Matos (2002, p. 43), “os custos diretos correspondem aos custos 

incorridos no hospital e que tenham possibilidade de identificação com um produto ou 

departamento”. Já no entendimento de Gonçalves (2006, p. 281) “são os gastos necessários 

para que o hospital preste os serviços definidos por seus objetivos, como os gastos para 

realizar um procedimento médico dentro das especialidades do hospital”. 

Verifica-se a concordância dos autores quanto à essência na conceituação, apesar da 

divergência nas terminologias utilizadas pelos autores, onde um deles usou o termo custos e o 

outro, adotou gastos. Conceitos que, via de regra, expressam concepções diferentes como 

visto anteriormente no Quadro 7. 

 

Custos Indiretos 

Em se tratando de custos indiretos e, também buscando suporte em Hernandez Perez 

Junior (2003, p. 25) que ensina “são os custos que, por não serem perfeitamente identificados 

nos produtos ou serviços, não podem ser apropriados de forma direta para as unidades 

específicas, ordens de produtos ou serviços, serviços executados etc.” 

O entendimento de Matos (2002, p. 43) é de que custos indiretos “Consistem em itens 

de custos em que não há referência com um produto ou departamento, e a apropriação faz-se 

com o auxílio de algum critério de rateio”. Pelo entendimento de Gonçalves (2006, p. 281), 

“são gastos efetuados por unidades de apoio que serão transferidos, depois de rateados e 

distribuídos, aos centros de custos que utilizam seus serviços, [...] os centros produtivos, 

responsáveis pelo fornecimento de serviços do hospital”. 

Verifica-se também a concordância dos autores quanto à essência na conceituação, viu-

se que não existe a possibilidade de identificação imediata, direta dos dispêndios nos seus 

produtos/serviços. 

Nos custos indiretos, pela impossibilidade de alocação, apropriação direta dos custos, 

existe a figura do rateio, que significa a distribuição dos custos indiretos envolvidos na 

elaboração do produto ou prestação dos serviços. Para a sua distribuição são arbitrados 
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critérios, os quais recebem diversas denominações, dentre elas: critérios de rateio, 

direcionadores de custos entre outros.  

Sobre o assunto, Hernandez Perez Junior alerta textualmente que os critérios de rateio: 

 

Representam os critérios utilizados para distribuição dos gastos indiretos aos 

produtos, centros de custos, centros de despesas ou receitas geradas. Esses critérios , 

muitas vezes, são subjetivos e arbitrários, podendo provocar distorções nos 

resultados finais. 

Não há critérios de rateio que sejam válidos para todas as empresas e sua definição 

depende do gasto que estiver sendo rateado, do produto ou centro de custo que esteja 

sendo custeado e da relevância do valor envolvido. A principal regra para 

determinação de critérios de rateio é o bom senso. 

(HERNANDEZ PEREZ JUNIOR, 2003, p. 26). 

 

 

1.5.2 Classificação com relação ao comportamento dos custos  

 

Quando se dedica à análise acerca do comportamento dos custos relacionado ao volume 

das operações, tem-se a classificação dos custos como sendo: fixos e variáveis. 

 

Custos Fixos 

Na visão de Hernandez Perez Junior (2003) os custos fixos são aqueles que 

permanecem inalterados dentro de determinada capacidade instalada, eles independem do 

montante produzido. Assim confirmando, uma oscilação, para mais ou para menos, no 

volume de produção não altera o valor total do custo.  

Já segundo Matos (2002, p. 46), que traz a abordagem sob o ponto de vista da área da 

saúde, diz que são fixos porque “Correspondem aos custos vinculados à infra-estrutura e não 

se alteram com as mudanças do volume de produção, dentro de determinada capacidade 

instalada”.  

Observando também o segmento saúde, no ponto de vista de Gonçalves (2006, p. 281), 

custos fixos “são aqueles que independem da produção médica, permanecendo com o mesmo 

valor global em determinado período, como depreciação, energia elétrica ou telefone mensal, 

que possuem um valor fixo independentemente da produção médica do hospital”. 
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Verifica-se a consonância nos ensinamentos por intermédio do pressuposto de que os 

custos são tidos como fixos quando se mantêm inalterados, qualquer que seja o volume 

produzido, certamente que observada uma mesma capacidade instalada. 

 

 

Custos Variáveis 

Com o auxílio da abordagem generalista de Hernandez Perez Junior (2003, p. 22), tem-

se que os custos variáveis são aqueles que “mantêm relação direta com o volume de produção 

ou serviço [...] o valor absoluto dos custos variáveis cresce à medida que o volume de 

atividades da empresa aumenta.” 

A classificação para o segmento de saúde é trazida pelos autores: Matos (2002, p. 46) 

que ensina: “Os custos variáveis correspondem aos insumos inerentes à produção dos 

serviços, sofrendo variações na mesma proporção do volume de produção”. E de outra 

contribuição, Gonçalves (2006, p. 281) que define exemplificando: “são aqueles que possuem 

relação diretamente proporcional à produção médica do hospital, como medicamentos e 

gêneros alimentícios”. 

Novamente observa-se a semelhança nas concepções dos três autores, ora mais 

detalhada, ora mais específica para o segmento, encontra-se na essência comum das 

proposições que existe proporção dos custos em relação ao volume produzido. 

 

 

1.6 Métodos de custeio aplicados à gestão estratégica de custos hospitalares 

 

Para abertura do tópico, recorre-se à Rosseti (2008), para, numa visão generalizada do 

assunto, conferir ensinamentos que vinculem: gestão estratégica de custos e métodos de 

custeio. 

O autor leciona que para uma abordagem moderna de gestão estratégica, ela deverá 

fundamentalmente ser esteada num sistema de controle, que por sua vez esteja apoiado em 

dados contábeis e ainda, que permitam ser apresentados por intermédio de relatórios 

adequados e ajustados às necessidades e metas estratégicas.  
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No ensinamento de Rosseti (2008), a opção pelo método de custeio, ou seja, a escolha 

do método, que apoiará o sistema de apuração e controle de custos, deverá permitir: 

 

 A identificação e a verificação do resultado econômico e financeiro da 

organização, através da valorização (custeio) de produtos, mercadorias e serviços 

vendidos a cada período; 

 O controle descentralizado por centros de responsabilidade, com mensuração do 

desempenho, eficácia e eficiência; 

 A disponibilidade das informações corretas em tempo real, para a correspondente 

tomada de decisões visando manter e melhorar a posição competitiva da empresa. 

(ROSSETI, 2008, p.279 e 280) 

 

Como visto os três requisitos propostos por Rosseti (2008) podem servir como elemento 

de apoio decisório, para qualquer segmento empresarial que tencione implementar um método 

de custeio no âmbito de suas organizações. 

Segmentando-se o tema métodos de custeio para o setor de saúde, recorre-se ao 

Programa Nacional de Gestão de Custos – PNGC, do Ministério da Saúde, Brasil (2006), o 

qual trouxe, em seu tópico Metodologias para apuração de custos, o conteúdo que cuida de 

apresentar e desenvolver o tema custeio.  

No referido tópico, resta demonstrado a diversidade de concepções relacionadas à 

nomenclatura utilizada no meio técnico para o tema, como também é a diversidade de formas 

de apropriação relativas à produção dos custos inerentes. Preferiu o documento, tratar das 

metodologias mais utilizadas pelas instituições de saúde, por ofertarem indicadores e 

informações de significativa importância para a gestão de seus custos, vejamos na íntegra a 

contribuição do PNGC: 

 

A palavra custeio pode ser definida como “metodologia de apuração de custos”. 

Existem várias formas de apropriação de custos apresentados na literatura 

especializada da Contabilidade, mas ainda não existe consenso entre os autores mais 

renomados sobre a nomenclatura que deve ser utilizada para tais métodos. As 

metodologias apresentadas aqui, de forma simples e sucinta, são as mais utilizadas 

pelas instituições de saúde, e proporcionam indicadores e informação de extrema 

importância para a gestão de seus custos. Os métodos para apuração de custos são: 

a) custeio por absorção, b) custeio direto ou variável e c) custeio por atividades 

(ABC). Não são necessariamente excludentes, isto é, podem ser mutuamente 

utilizados, cada qual com suas vantagens e desvantagens, por isso a instituição deve 

analisar qual metodologia será mais apropriada para alcançar seus respectivos 

objetivos. (BRASIL, 2006, p.15) 
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Para compreensão da proposição contida no recorte bibliográfico acima citado, sobre 

métodos de custeio, recorre-se ao autor Matos (2002), que em consonância com o conteúdo 

apresentado no PNGC, ensina que os sistemas de custeio são instrumentos gerenciais 

relevantes à gestão dos custos hospitalares, vez que propiciam uma cobertura ampla das 

necessidades administrativas, pertinentes às características do segmento de saúde. 

Da mesma forma que o PNGC, Matos (2002) propõe que as diferentes concepções: 

custeio por absorção, custeio direto e custeio baseado em atividades, que denominam estes 

instrumentos gerenciais, não são excludentes. É possível a adoção simultânea das alternativas 

trazidas pelos métodos, pois cada uma contempla um conjunto de informações específicas às 

funções de controle e planejamento das atividades do hospital. 

Antes de seguirmos para os detalhamentos e reflexões acerca dos tipos de métodos, 

registra que existem autores que os denominam de sistemas de custeio, enquanto outros, como 

método de custeio, metodologia de custeio e, mesmo métodos de custeamento entre outras 

denominações.  

Não iremos aqui ater-nos à genealogia dos termos utilizados, apenas faz-se o registro 

para que o leitor ambiente-se quanto às denominações apresentadas, sabendo que a intenção é 

única, a de denominar um meio de se levar a efeito a gestão de custos. 

Experimentemos então a opinião de Ferreira (2007, p.81), que ao abordar os métodos de 

custeio como “sistema”, elaborou sua reflexão genérica e objetiva e do tema da seguinte 

forma: “um sistema de custeio consiste num critério por meio do qual, os custos são 

apropriados à produção”. 

Ferreira (2007) complementa explicando que de conformidade com o sistema (método) 

utilizado pela empresa, alguns tipos de custos poderão ou não compor os custos de produção. 

Essa declaração, que expressa qual o tipo sistema adotado na organização, é necessária e 

importante ser repassada aos usuários e interessados sobre informações de custos, pois a partir 

dela torna-se compreensível os seus efeitos sobre a composição dos custos de produção ou 

prestação do serviço. 

Na seqüência, observemos as expressões conceituais de alguns tipos de 

métodos/sistemas de custeio. 
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1.6.1 Custeio por absorção 

 

Pelo entendimento de Matos (2002, p.97), “A metodologia de custeio por absorção 

representa o instrumento mais tradicional de gestão de custos [...] tem sido a mais utilizada 

pelas instituições hospitalares”. 

Em essência, como leciona o autor, a adoção do custeio por absorção objetiva a 

apuração do custo dos produtos ou serviços produzidos pela empresa. Focando nesse objetivo 

é que se torna importante a certeza da amplitude de cobertura dos insumos empregados para o 

custeio dos serviços, como também o conhecimento da unidade de produção utilizada para o 

estabelecimento das referências de custos. 

Ching (2001) utiliza a nomenclatura custeio por absorção ou total e afirma que esse 

método apropria todos os custos envolvidos no esforço de produção, fixos e variáveis, diretos 

e indiretos, aos serviços prestados ou bens produzidos. Complementa seu ensinamento o autor 

informa que esse método é adotado pela contabilidade financeira das instituições, sendo 

aceitos para fins fiscais, para cumprimento de requisitos de Balanço Patrimonial e 

Demonstrações de Resultados. 

Essa reflexão é explorada também por Matos (2002), dizendo que, sob a concepção do 

custeio por absorção, os insumos, tidos como custo, correspondem apenas aos valores dos 

custos de produção – as despesas operacionais (como por exemplo: despesas gerais e 

administrativas) são classificadas como despesa de período, e estas, não incorporam o custo 

de um produto ou de um serviço prestado. 

Por seu turno, o PNGC, Brasil (2006) presume que o método de custeio por absorção é 

o mais utilizado pelas instituições de saúde. Sugere essa condição, mencionando que seja 

talvez por ser o único método aceito pela legislação brasileira. No entanto, por outro lado, 

adverte o Programa que, no decorrer dos tempos, o sistema de custeio por absorção apresenta 

algumas insuficiências na sua aplicabilidade gerencial, exemplificando dentre elas, questão do 

tipo: obscuridade na apropriação dos custos fixos e variáveis, justificando que estes são 

elementos importantes na apuração do custo final do produto/serviço. 

Silva (2002) também já havia abordado o método de custeio por absorção fazendo as 

mesmas considerações e críticas que as constantes no PNGC, desde a questão da maior 

utilização pelas instituições, pela aceitação da legislação brasileira, e até mesmo a 
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problemática relacionada às presumíveis falhas na utilização para fins gerenciais, no tocante 

ao controle de produtividade e fixação de preços do produto. 

O método de custeio por absorção relaciona-se com segmentação por centros de custos. 

Gonçalves (2006) explica, com uma visão voltada para o segmento de saúde, que centros de 

custos representam os setores de atividades de uma unidade da estrutura organizacional do 

hospital que acabam por realizar um dispêndio objetivamente atribuível, identificável para 

aquela unidade, durante o desempenho de suas atividades, as quais revelam a sua atribuição, 

propósito e finalidade dentro da organização como um todo. 

Já Hernandez Perez Junior (2003), com uma visão genérica, apresenta seu 

entendimento, mencionando que a nomenclatura, utilizada para centros de custos, varia de 

empresa para empresa, podendo ser chamadas de departamentos, setores, centros de custos ou 

centros de despesas. Mas enfim, eles representam a divisão da organização em áreas distintas, 

de acordo com as atividades desenvolvidas em cada uma dessas áreas. 

Ao relacionar-se o método de custeio por absorção, com segmentação por centro de 

custos, torna-se oportuno mencionar que uma dessas segmentações mais usuais aplicadas à 

uma empresa hospitalar, pelo entendimento de Matos (2002), compreende os conceitos de 

centros de custos: produtivos, auxiliares/apoio e administrativos. Sendo que a definição estará 

condicionada às atividades operacionais das unidades, a estrutura organizacional 

(departamentalização existente no hospital) observada a forma com que as informações de 

custos devam atender à gestão do hospital. 

Para demonstração prática do conceito, recorre-se à Gonçalves (2006), que de forma 

aplicada ao ambiente hospitalar ensina que, são exemplos os centros de custos: ambulatório, 

centro cirúrgico, internação, considerados produtivos por desempenharem diretamente a 

atividade fim do hospital. Têm-se também os centros de custos de apoio, como por exemplo: 

o laboratório para de exames (radiografias, exames de sangue etc), lavanderia, nutrição, 

enfim, são as unidades organizacionais que dão suporte direto aos centros produtivos, quer 

seja na complementação do atendimento ao paciente, quer seja na manutenção do mesmo. 

Existem também os centros administrativos, como por exemplo: manutenção, almoxarifado, 

contabilidade, administração de pessoal, são as unidades organizacionais que desempenham 

atividades relacionadas à conservação funcional da estrutura administrativa do hospital. 

Assim, em decorrência da concepção das unidades organizacionais como centros de 

custos, Matos (2002, p. 101) leciona que “os custos terão a expressão das unidades de 
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produção pertinentes a cada um dos centros de custos relacionados”. Exemplificando-se essa 

reflexão, tem-se que, para uma determinada unidade de internação, a referência de custeio 

será expressa como o custo de uma diária hospitalar ou mesmo paciente-dia, ao passo que em 

um serviço de diagnóstico a unidade será um exame e assim, em um ambulatório a unidade de 

custeio será uma consulta. 

 

 

1.6.2 Custeio direto 

 

Abrindo a compreensão do Custeio Direto, Matos (2002, p. 99) contrapõe a abordagem 

deste método de custeio, com o de absorção, anteriormente discutido, com a seguinte 

ponderação: “Ao contrário do custeio por absorção, o custeio direto consiste em uma 

abordagem de custeio destinada a suprir os gestores com informações para a tomada de 

decisão”. 

Justifica o autor, com seu entendimento, que enquanto as informações produzidas pelo 

método de custeio por absorção equivalem a um retrato dos custos relativos a um determinado 

volume de operações, por outro lado, o método de custeio direto proporciona oportunidades 

evidentes de análise da conduta dos custos diante de diversos níveis de atividade. Ofertando 

também a possibilidade de estabelecimento de preços em condições de capacidade ociosa e 

adequação do rol dos serviços, objetivando a maximização dos resultados. 

Matos (2002, p. 99) afirma que “as expressões de custos, sob a abordagem de custeio 

direto, correspondem às condições de comportamento dos custos – fixos e variáveis”. 

Acerca da denominação do método de custeio direto, Silva (2002) e o PNGC (2006), 

coincidentemente apresentam o mesmo conteúdo, senão vejamos: 

 

O custeio direto é também chamado de custeio variável ou ainda de custeio 

marginal, visto que os custos variáveis, na sua maioria, s ão diretos. Em razão da 

obrigatoriedade legal de uso do custeio por absorção, o custeio variável é geralmente 

utilizado para fins gerenciais como ferramenta de auxílio à administração para a 

tomada de decisões. (SILVA, 2002, p.4) e (BRASIL, 2006, p. 17 -PNGC) 

 

Ainda explicando o custeio direto, Matos (2002) faz uso do antagonismo do método 

com o sistema por absorção, explicando que enquanto este responde mais especificamente às 



 

 

45 

necessidades de natureza contábil e pela apuração de custo de produção dos serviços, o 

custeio direto expande as oportunidades de análise para fins gerenciais, reunindo informações 

adequadas no processo de tomada de decisão, transformando em um instrumento 

inquestionável de gestão das instituições de saúde. 

 

 

1.6.3 Custeio baseado em atividade 

 

O custeio baseado em atividade é também denominado “Custeio ABC”, derivado do 

termo em inglês – Activity Based Costing, para efeito de posicioná-lo cronologicamente entre 

os demais métodos de custeio existentes, observa-se o registro de Matos (2002, p. 100), que 

informa “representa uma das mais recentes conquistas da área de gestão de custos e 

resultados”. 

O autor, ao dizer acerca da contemporaneidade do método, explica que a exposição dos 

custos sob a segmentação das atividades, e não por itens de custos (como propõe os sistemas 

tradicionais), favorece uma nova visão de análise. Nessa nova abordagem, o gestor passa a 

avaliar se o esforço (atividade) utilizado para a produção dos serviços, sob determinado 

custeio, é ajustado com o nível de valor agregado ao produto ou ao serviço prestado.  

Segundo Silva (2002, p. 4) “o sistema ABC é um custeio por absorção, mas o objeto de 

custeio não é o produto, e sim as atividades envolvidas na produção do produto ou na 

prestação de algum serviço”. O autor explica ainda que o custeio ABC é aplicável para 

organizações complexas, naquelas em que os produtos consumem os recursos de forma 

significativamente heterogênea, sendo que as instituições hospitalares representam bons 

exemplos dessa modalidade de organizações. 

Introduzindo o assunto no capítulo específico, o PNGC - Brasil (2006) apresenta o 

sistema de custeio ABC da seguinte forma:  

 

O sistema de custeio ABC permite melhor visualização dos custos por meio da 

análise das atividades executadas dentro da instituição e suas respectivas relações 

com os objetos de custos. O princípio básico deste sistema é tornar direto o maior 

número possível de custos proporcionais e não-proporcionais, por meio de 

direcionadores de custos. (BRASIL, 2006, p. 17) – PNGC. 
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A explicação contida no Programa reforça a abordagem ampliada da compreensão dos 

custos, propondo a análise das atividades executadas no âmbito da instituição, evidentemente 

observadas as relações com os objetos de custos. Funda tal consideração no princípio básico 

do método, que é tornar direto, fazendo uso de direcionadores de custos, o maior número 

possível de custos proporcionais e não-proporcionais. 

Rosseti (2008) abre a perspectiva para a reflexão, e até mesmo um alerta, para o fato de 

que a opção exclusiva em apenas um sistema de custeio pode prejudicar substancialmente a 

apuração e controle de custos, afetando a tomada de decisão, uma vez que a opção única 

poderá impedir a procura por alternativas melhores e diferenciadas sobre os custos. 

O argumento do autor, utilizado para sustentar a proposição, tem um caráter incisivo 

como pode-se perceber no trecho “[...] a empresa competitiva, para atender às finalidades do 

seu negócio e aos planos estratégicos, deverá utilizar-se de controles apoiados nos diferentes 

métodos de custeio [...]”(ROSSETI, 2008, p. 280). 

A proposição incisiva de Rosseti (2008) é justificada pelo próprio autor com a 

afirmação de que é não é fácil, atualmente, encontrar uma empresa que tenha escolhido 

apenas um método de custeio, na apuração, controle e gestão de seus custos. Mais facilmente 

de se encontrar, em qualquer que seja o segmento econômico empresarial, é a busca por 

instrumentos de acompanhamento e avaliação dos resultados das instituições, objetivando 

custos baixos, qualidade e diversificação, com foco no resultado. Assim, os métodos de 

custeio funcionam como parte essencial desses instrumentos de controle organizacional.  

 

 

1.7 Sistemas de Gerenciamento de Custos 

 

Preliminarmente, para efeito de orientação, neste tópico a palavra sistema será utilizada 

para designar o conjunto de recursos lógicos, relacionados à informática enquanto sistema de 

informação.  

Iniciando o tópico que trata do assunto “sistema de custos”, em sua obra Ching (2001) 

desperta o leitor com uma indagação ao mesmo tempo elementar, mas essencial para os 

propensos adquirentes de sistemas de informática, evidentemente observada a adequação para 
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a empresa. Orienta o autor que a pergunta mais crítica a ser feita é: “para que se quer o 

sistema de custo?” 

A provocação serve para que o autor, na sequência, possa descrever possíveis soluções, 

informações, orientações e aplicações que um sistema de custos pode proporcionar para seus 

usuários. Dentre as utilizações, Ching (2001) incluiu: controle, provimento de informações 

com rapidez, subsídio a decisões rotineiras e decisões que não demandem tanta agilidade na 

geração de dados e, por fim, avaliação e apuração de estoques e resultados. 

Anteriormente a Ching (2001), tratando originalmente da questão da escolha, Martins 

(1990, p. 308) já havia elaborado as reflexões apresentadas por Ching (2001), mas também à 

época ofereceu outra importante contribuição: “A decisão de qual modelo usar depende de 

quem vai receber as informações na ponta da linha e o que fará com elas. Isso definirá o 

modelo”. Observa-se que Martins (1990) antecedia também com uma observação mais 

ampliada do assunto, incluindo além da preocupação com o usuário efetivo do sistema, a 

adequada aplicabilidade e uso concreto da solução escolhida. 

Analisando-se os efeitos da competitividade fazendo com que a gestão de custos assuma 

um caráter cada vez mais vital para a sobrevivência empresarial, Ching (2001) argumenta 

sobre o fato de que esse cenário faz com que novos modelos de gestão empresarial e 

gerenciamento de custos sejam buscados pelas organizações para aparelharem-se. Soma-se ao 

fato a ocorrência de um elevado envolvimento dos interessados pelas possíveis informações 

produzidas por estes sistemas. 

Em seu expediente, Falk (2008) propõe que independente de qual seja o sistema 

adotado, adquirido ou resultado de elaboração própria (solução caseira) deve-se priorizar um 

que seja capaz de mudar, sofrer alterações com o passar do tempo, à proporção que as 

demandas da empresa transformam-se para dados mais pormenorizados. 

Para efeito de referencial quanto à evolução que os sistemas de custeio podem se 

expressar em diferentes empresas, recorre-se à Kaplan e Cooper (1998), que estudaram o 

assunto iniciando com o marco temporal, reportando a meados da década de 70, em que as 

transformações ocorridas nos negócios, impulsionadas tanto pela intensificação na 

competitividade global, quanto nas impressionantes evoluções tecnológicas desencadearam 

expressivas inovações com relação à utilização de informações financeiras e não-financeiras 

pelas organizações. 
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Com isso, essa nova ambiência exige informações de maior relevância no tocante a 

questões relativas a custos e desempenho de atividades, processos, produtos, serviços e 

clientes. De acordo com o ensinamento do autor, as principais organizações estão utilizando 

sistemas de custeio, que adquiriram maior grau de aperfeiçoamento, voltados para: 

 

 Projetar produtos e serviços que correspondam às expectativas dos clientes e 

possam ser produzidos e oferecidos com lucro. 

 Sinalizar onde é necessário realizar aprimoramentos contínuos ou descontínuos 

(reengenharia) em qualidade, eficiência e rapidez. 

 Auxiliar os funcionários ligados à produção nas atividades de aprendizado e 

aprimoramento contínuo. 

 Orientar o mix de produtos e decidir sobre investimentos. 

 Escolher fornecedores. 

 Negociar preços, características dos produtos, qualidade, entrega e serviço com 

clientes. 

 Estruturar processos eficientes e eficazes de distribuição e serviços para os 

mercados e públicos-alvo. 

(KAPLAN e COOPER, 1998, p. 12-13) 

 

Apesar de as principais empresas estarem utilizando sistemas de custeio visando 

alcançar os objetivos listados por Kaplan e Cooper (1998), os autores também advertem 

acerca da existência de muitas outras empresas não estarem observando essas vantagens 

competitivas, proporcionadas por sistemas de custeio aperfeiçoados. 

Registra os autores que, nessas empresas, os seus gestores orientam-se por intermédio 

de informações originadas de um sistema de custeio projetado para uma determinada geração 

tecnológica menos complexa, quando a competitividade não era globalizada, os produtos 

eram, via de regra, padronizados e, quando não eram essenciais para o sucesso da instituição e 

seus negócios, a rapidez, qualidade e desempenho. 

A inexistência de informações adequadas e específicas, acessíveis aos gerentes, ou 

mesmo com níveis de exatidão questionáveis, prejudica o norteamento adequado das ações de 

aperfeiçoamento operacional e, impactam negativamente nas decisões de caráter estratégico, 

inclusive para tomada de decisão, que envolvam, entre outros, os processos organizacionais, 

produtos, serviços e clientes. 

Outra advertência, exposta por Kaplan e Cooper (1998), é ao afirmarem que um sistema 

de custeio por si só não basta, as empresas carecem de sistemas para a realização de funções 

primordiais, dentre essas funções são requeridas ao sistema de custeio, no entendimento dos 

autores: 
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 avaliar estoques e medir o custo dos bens vendidos para a geração de relatórios 

financeiros; 

 estimar as despesas operacionais, produtos, serviços e clientes; e 

 oferecer feedback econômico sobre a eficiência do processo a gerentes e 

operadores. 

(KAPLAN e COOPER, 1998, p 13) 

 

Detalhando-se essas funções requeridas ao sistema de custeio, Kaplan e Cooper (1998) 

lecionam que “a primeira necessidade ocorre em função das necessidades de fatores externos 

à empresa: investidores, credores, reguladores e autoridades tributárias.”. 

Os critérios para elaboração de relatórios financeiros externos são orientados pelos 

diferentes regramentos e regulamentações estabelecidas, entre outras, pela legislação, órgãos 

governamentais e privados, responsáveis por padronizações e sociedades contábeis públicas.  

Complementa os autores que “a segunda e terceira funções surgem das necessidades de 

compreensão e aperfeiçoamento, por parte dos gerentes internos, dos aspectos econômicos 

inerentes às suas operações.”. 

Vistas as funções requeridas aos sistemas de custos, torna-se oportuno buscar os 

ensinamentos de Kaplan e Cooper (1998), para compreender a proposta dos autores, quando 

admitem a existência de um nível de evolução dos sistemas e, que de acordo com suas 

características, resultados e condições podem situar-se em estágios evolutivos, como assim 

propuseram. 

Tal proposta é concebida por intermédio de um modelo que registra em quatro estágios 

evolutivos as sucessivas migrações de um sistema de custeio até alcançar um estágio 

satisfatório de integração. 

A Figura 1, portanto, sintetiza os quatro estágios evolutivos dos sistemas de custeio, 

elaborado por Kaplan e Cooper (1998). 
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Aspectos dos 
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Sistemas de 
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Estágio II 
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Gastos com 

produto/cliente 
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limitado 
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 Vários sistemas 
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desempenho 

 Sistemas de 

avaliação do 

desempenho 

Figura 1 - Modelo em quatro estágios para projetar um sistema de custos  

Fonte: Kaplan e Cooper (1998, p. 23) 

 

A título de ampliar a compreensão, da Figura 1, na sequência serão apresentados os 

detalhamentos de cada um dos sistemas em seus respectivos estágios, apoiando-se no 

conteúdo bibliográfico relativo ao assunto e, de conformidade como foram caracterizados 

pelos autores. 

 

 

Sistemas de Estágio I: inadequados para relatórios financeiros 

Kaplan e Cooper (1998) afirmam “algumas empresas possuem sistemas de custeio 

inadequados até mesmo para propósitos de geração de relatórios financeiros.” De acordo com 

os autores as inadequações decorrem de ineficiência em controlar internamente as transações, 

impossibilitando seu registro ou fazendo-o de forma equivocada. 
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Os autores apresentaram as características dos sistemas de custo que podem ser 

enquadrados no Estágio I, para o adequado entendimento, extraiu-se textualmente essas 

características, como são a seguir apresentadas:  

 

Os sistemas de custeio do estágio I se caracterizam por: 

 Dispêndio excessivo de tempo e recursos para a consolidação de diferentes fontes 

de geração de relatórios no âmbito da empresa, como também para o fechamento 

dos livros contábeis nos prazos cabíveis. 

 Interceptação de instabilidades imprevistas no final de cada período contábil, 

quando da conciliação dos estoques com as posições das contas contábeis. 

 Abatimentos excessivos no valor nominal do estoque em decorrência de 

auditorias internas e externas. 

 Ocorrência de diversos lançamentos para ajuste nas contas financeiras após o 

fechamento. 

 Sistemas inconsistentes e inacessíveis à auditorias. 

(KAPLAN E COOPER, 1998, p. 23 e 24) 

 

 

Sistemas de Estágio II: voltados para relatórios financeiros 

Kaplan e Cooper (1998) declararam que como sistemas de Estágio II estão na maioria 

das empresas e, seus sistemas financeiros já possuem, mesmo que limitadas, certas 

capacidades, as quais, para efeito de conhecimento, enumeram-se na sequência:  

 

No Estágio II os sistemas financeiros são capazes de: 

 Atender às demandas da geração de relatórios financeiros. 

 Gerar informações sobre custos por centros de responsabilidade, mas incapazes 

de gerar por atividades e também por processos de negócios. 

 Informar custos de produtos com elevado grau de discrepância. 

 Desconhecer os gastos com a conquista de clientes ou são imprecisos quando 

elaboram. 

 O retorno aos gestores é intempestivo e por demais concernente e reduzido à área 

financeira. 
KAPLAN E COOPER (1998, p. 25 a 29) 

 

Em síntese, Kaplan e Cooper (1998) ensinaram que os sistemas que encontram-se no 

Estágio II são completamente inadequados para dois relevantes intentos gerenciais, quais 

sejam: Estimar o custo das atividades e dos processos de negócios e os custos a lucratividade 

de produtos, serviços e clientes, e ainda, oferecer retorno aplicável destinado a aprimorar os 

processos negociais da empresa. 
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Por conseguinte, numa perspectiva de aprendizado dos recursos humanos, os sistemas 

de estágio II não estão aptos a proporcionar informações para suas atividades de resolução de 

problemas e aperfeiçoamento contínuo dos funcionários.  

 

 

Sistemas de Estágio III – personalizados, relevantes para a gerência e independentes 

Nesse estágio III abre-se, segundo Kaplan e Cooper (1998), uma nova perspectiva para 

os relatórios financeiros, para o gerenciamento de custos e desempenho. Os sistemas que 

estão no estágio III caracterizam-se conforme os detalhamentos a seguir: 

 

Os sistemas de custeio do Estágio III caracterizam-se por: 

 Conter em si um sistema financeiro tradicional, mas em contrapartida funcional, 

que realiza atividades contábeis e de acumulação de transações básicas e elabora 

demonstrações financeiras periódicas, para usuários externos, aplicando métodos 

convencionais de apropriação de custos. 

 Abranger um ou mais sistemas de custeio baseados na atividade que capturam 

dados do sistema financeiro oficial, de outros sistemas operacionais e de 

informações, com o propósito de mensurar com exatidão os custos de atividades, 

processos, produtos, serviços, clientes e unidades organizacionais. 

 Compreender sistemas de retorno (feedback ) operacional, que proporcionam aos 

usuários de diversos níveis hierárquicos, de forma tempestiva, informações 

financeiras e não-financeiras exatas, a respeito da eficiência, qualidade e tempo 

de ciclo dos processos do negócio. 

(KAPLAN E COOPER, 1998, p. 30 a 33) 

 

 

Sistemas de Estágio IV: integração do gerenciamento de custos e dos relatórios 

financeiros 

Quarto e último estágio, os sistemas de feedback operacional e os ABC são integrados 

e, reunidos, constituem os fundamentos para elaborar as demonstrações financeiras externas. 

Kaplan e Cooper (1998) destacam que este estágio é marcado pela inexistência de 

controvérsia essencial entre os custos de produto calculados por intermédio de um sistema 

ABC e as demandas exteriores para mensurações objetivas e adequadas de estoques e custos 

de bens vendidos. 

Neste estágio, os sistemas são marcados, entre outras, pelas seguintes condicionantes, 

conforme se enumeram: 
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 Características dos sistemas de custeio do Estágio IV 

 Os sistemas foram projetados para maximizar os benefícios tanto para os gestores 

responsáveis pelas decisões estratégicas, quanto para os funcionários vinculados à 

produção, que continuamente atuam no aprimoramento dos processos sob seu 

controle. 

 As informações são distribuídas periodicamente para a contabilidade realizar as 

conciliações necessárias e previstas nos regramentos específicos. 

 Proporcionam elaboração de demonstrações periódicas a partir de sistemas 

gerenciais, ao tempo que integram informações dos sistemas de custeio baseados 

na atividade e dos sistemas de feedback  operacional. 

(KAPLAN E COOPER, 1998, p. 33 a 35) 

 

 

1.8 Processo de tomada de decisão 

“O executivo de negócios é por profissão um tomador de decisões. A incerteza é sua adversária.  

Superá-la é a sua missão.”  

John McDonald – (BATEMAN; SNELL, 2006) 

 

De acordo com o que fora abordado anteriormente, viu-se que a gestão estratégica de 

custos é, entre outras, forte aliada e subsidiária do processo de tomada de decisão. 

Com vistas a explorar essa relação, o presente tópico foi aberto com a reflexão de 

Bateman; Snell (2006) para demonstrar o caráter e posturas exigidas dos gestores em seus 

processos decisórios, alertando-se que a incerteza é o obstáculo natural de seu exercício 

profissional, e que a superação é sua meta contínua. 

Envolvendo esse processo decisório, que por vezes pode parecer simples ou mais 

complexos para alguns, encontram-se condicionantes que sobremaneira interferem na 

qualidade, resultado, tempestividade e êxito das ações administrativas, no desempenho 

gerencial e, na própria gestão como um todo. 

Essas condicionantes decorrem de fatores diversos, que vão desde o perfil do gestor, a 

porte e implicações da decisão e mesmo, em quais condições de urgência são adotadas as 

decisões. 

Nesse sentido, é possível que antecipando-se o conhecimento acerca das características 

administrativas das decisões, ou mesmo de como se processam os estágios da tomada de 

decisão, pode o gestor, com essa atitude proativa, fazer melhor aproveitamento das 

oportunidades, direcionar adequadamente suas ações, obter e fazer melhores escolhas entre 

eventuais soluções. 
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Soluções que podem estar relacionadas ou resultar do âmbito e objeto de estudo do 

presente trabalho, que são as contribuições extraídas com a utilização da ferramenta gestão de 

custos, quer seja na definição de preços de produtos ou serviços, na própria redução dos 

custos ou em estudos de viabilidade do negócio, entre outras aplicações. 

Objetivando trazer para o trabalho a contribuição de como se processa uma tomada de 

decisão, tendo em vista sua forte relação e vinculação com a gestão estratégica de custos, o 

presente tópico, ora em desenvolvimento, dedicou-se a explorar, compreender e ilustrar o 

processo em questão. 

 

Características das decisões administrativas 

De uma forma em geral, sem especificar setor da economia, ou esfera de decisão, ou 

mesmo âmbito gerencial, Bateman e Snell (2006, p.70) apresenta a reflexão de que: “Os 

Administradores enfrentam problemas constantemente. Alguns problemas requerem decisões 

relativamente simples; outros parecem esmagadores.” 

O autor na síntese do seu pensamento e, na continuidade do detalhamento da reflexão, 

sugere a diversidade e amplitude de eventuais situações que cotidianamente envolvem os 

gestores, demandando deles, por conseguinte, ações e/ou reações simples ou mesmo 

extremamente elaboradas, evidentemente, observado o grau de complexidade do problema. O 

autor ainda complementa que algumas questões exigem ação imediata, ao passo que outras 

demoram meses, ou mesmo anos, para serem resolvidas. 

Já na abordagem de Horngren (1997, p.270) “cada gerente tem um método, 

frequentemente chamado modelo de decisão, para decidir entre diferentes linhas de ação.” O 

autor explica que o “modelo de decisão” é a materialização, formalização, estabelecimento do 

método de como se faz uma opção, a qual, normalmente, envolve análises quantitativa e 

qualitativa. Presumivelmente, em especial com relação às análises quantitativas, estas poderão 

buscar e encontrar suporte na gestão de custos. 

Relativamente ao enfrentamento constante de problemas por parte dos administradores, 

em que pese o posicionamento ideal seja de proatividade, confrontamento em busca da 

solução, verifica-se também a situação oposta em relação aos administradores, como nas 

palavras do autor “por muitas razões, evitam agir.” 
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A atitude de ignorar os problemas é o que na realidade acontece com os 

administradores, isso de acordo com a visão de Bateman; Snell (2006). Tem-se, conforme seu 

entendimento, essa postura inadequada, caracterizada pela atitude passiva, decorrente tanto da 

ignorância premeditada, quanto por muitas outras razões em que os gestores, simplesmente, 

ficam inertes diante das necessidades de tomada de decisão. 

Com o propósito de explorar essas razões, o autor abordou três perspectivas explicando-

as, conforme detalhou-se no Quadro 9 a seguir.: 

 

Quadro 9 – Razões que motivam a inércia dos gestores   

1ª – Esconder de um problema – os gestores não estão certos a respeito de quanto tempo, 

energia ou dificuldades se escondem atrás de um problema; 

2ª – Não envolver-se – o envolvimento é potencialmente arriscado – lidar com uma situação 

problema e não conseguir solucioná-la pode prejudicar a carreira do gestor; 

3ª – Adiar a solução – em decorrência de os problemas poderem ser desconcertantes, torna-se 

mais prático adiá-los ou ocupar-se com atividades menos exigentes.  

Fonte: Elaborado a partir de Bateman; Snell (2006, p.222)  

 

Lidar com o processo de tomada de decisão pode ser uma atividade muito desafiadora 

para os administradores de quaisquer segmentos. Para compreender, de forma simplificada, as 

características condicionantes das decisões administrativas que colaboram para elevação do 

grau de dificuldade e pressão, conta-se com o suporte proposto por Bateman; Snell (2006), 

constante na Figura 2, e seu detalhamento posterior, que afirma sendo a maioria das decisões 

administrativas relacionada à falta de estrutura, risco, incerteza e conflito. Conforme a seguir 

apresentam-se: 
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Figura 2 – Características das decisões administrativas  

Fonte: Bateman; Snell (2006, p.70), com a formatação adaptada. 

 
 

Vista a ilustração, passa-se ao seu detalhamento de conteúdo para o assentamento da 

compreensão acerca das condicionantes que gravitam em torno do gestor e que, 

consequentemente, impactam nas decisões administrativas. 

 

 

Ausência de estrutura 

Como ressalta Bateman; Snell (2006), falta de estrutura é a condição habitual das 

questões na tomada de decisões administrativas. Apesar de algumas decisões terem caráter 

rotineiro e bem estabelecidas, em contrapartida, para a maioria delas não existe um 

procedimento automatizado a percorrer em busca de soluções. Isso decorre das qualidades 

inerentes aos problemas, normalmente singulares, pela individualidade que o constitui e, 

desestruturados, pela ausência de forma pré-concebida, reservando ambas, ao tomador de 

decisões, a incerteza quanto a como agir. 

 

Falta de 

estrutura 

 

Conflito 

 

Risco  

 

Incerteza 

 

GESTO R 
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Sobre as decisões é possível distingui-las em duas abordagens: Decisões programadas e 

decisões não programadas. As primeiras são decisões já adotadas em condições anteriores e 

seus resultados são objetivamente corretos e atingíveis por intermédio de rotinas, regras, 

políticas ou cálculos numéricos. Já as decisões não programadas são decisões novas, possuem 

certo grau de complexidade e cujos resultados não foram comprovados. Nessa abordagem, o 

tomador de decisões deve criar ou estabelecer um método para a tomada de decisões; uma vez 

que não existe uma estrutura predeterminada em que se possa basear. 

 

Incerteza e risco 

Essas outras características com que lida o administrador e, que afetam as decisões 

administrativas, segundo Bateman; Snell (2006) a princípio há de se falar que se um gestor 

tiver todas as informações de que precisa e com isso, puder prever com exatidão os resultados 

de suas ações, estará atuando numa condição de certeza. Mas essa condição é rara, via de 

regra, o que predomina é a incerteza para as relevantes decisões administrativas não 

programadas.  

Na incerteza o administrador não tem informações suficientes, nem pertinentes para 

saber, ou estimar com exatidão os eventuais resultados ou mesmo estabelecer, para eles, as 

probabilidades de ocorrência. Condição ampliada e ainda mais conflitante, acentuando-se a 

exposição a riscos, caso admita-se a hipótese de que sobre essa dificuldade de estimativa de 

resultados, evidenciarem diferentes opções de ações cogitadas. 

Na reflexão do autor, a condição de risco já estará instalada a partir do momento em que 

a probabilidade de uma ação ter sucesso for menor do que 100% e ainda, alerta que nessas 

condições poderão ocorrer eventuais perdas, dentre elas, cita-se: dinheiro, tempo, reputação 

etc. 

Risco e incerteza são fatos comuns na tomada de decisão administrativa, no entanto, 

distingue-se da condição correr um risco. Notadamente, bons tomadores de decisão preferem 

administrar o risco, ou seja, os gestores aceitam o fato de que decisões conseqüentes 

acarretam riscos, daí eles fazem tudo o que estiver ao alcance deles para prever o risco, por 

conseguinte, minimizá- lo e controlá-lo. 

 

Conflito 
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Já essa última característica da figura de Bateman; Snell (2006) como explica o autor: 

Decisões relevantes são sobremaneira mais difíceis de serem conduzidas, decorrentes do 

conflito que os gestores confrontam.  

O conflito existe quando o gestor precisa lidar com pressões opostas de divergentes 

fontes, exemplificando, elas podem ocorrer em dois níveis: 

O primeiro nível ocorre quando o tomador de decisão, de forma individual, encontra-se 

diante de uma situação com várias opções atrativas, ou diversamente, quando nenhuma delas 

é atrativa. Em síntese relaciona-se com o tomador de decisão e as ações administrativas diante 

de opções ou a falta delas.  

No segundo nível, conflitos ocorrem entre indivíduos e grupos e o gestor tem que 

administrar o impasse. Nesse segundo nível, em síntese, relaciona-se o tomador de decisão 

com conflitos pessoais, de forma individual ou em grupo. 

Enfim, independente da modalidade de conflito, poucas são as decisões que não 

demandem posicionamento e manifestação do gestor. 

 

Os estágios da tomada de decisão 

Segundo Bateman; Snell (2006), o processo decisório ideal deve seguir seis estágios, os 

quais se destinam, em empresas que institucionalizaram o processo, a responder a algumas 

perguntas e, de outro modo, relacionado a estes questionamentos, quais as atitudes esperadas 

do tomador de decisão. Organizando-se essa correlação em um quadro sinótico, Quadro 10, 

torna-se mais facilitado o entendimento da proposição do autor. 

 

Quadro 10 – Quadro sinótico das questões imprescindíveis e ações esperadas  

Questões-chaves a serem respondidas x Ações esperadas dos tomadores de 

decisão 

O que deseja mudar?  Identificar e diagnosticar o problema 

O que está nos impedindo de atingir o 

“estado desejado”? 
 Elaborar soluções alternativas  

Como seria possível fazer a mudança?  Avaliar as alternativas 

Qual a melhor maneira de fazê-la?  Fazer a escolha 

Estamos seguindo o plano?  Implementar a decisão 

Quão bem ele funcionou?  Avaliar a decisão 

Fonte: Elaborado a partir de Bateman; Snell (2006, p.74). 
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Uma vez respondidas as perguntas, evidentemente resultantes das ações esperadas dos 

tomadores de decisão, ter-se-á cumprido os estágios da tomada de decisão proposto por 

Bateman; Snell (2006), conforme resta ilustrado na Figura 3, na sequência. 

Sobre a figura, observa-se a representação de um fluxo ordenado de ações, do qual, 

destaca-se, em sua concepção, a existência também de um fluxo de retroalimentação entre as 

diversas ações, que se presume servir de retorno para eventuais ajustes e adequações das fases 

dos estágios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Estágios de tomada de decisão 

Fonte: Bateman; Snell (2006, p.74), com inclusão de numeração. 

 

Antes de detalhar-se conceitualmente cada um dos estágios propostos por Bateman; 

Snell (2006), buscou-se, para efeito de ilustração comparativa, a compreensão de Horngren  

et. al. (1997), que, anteriormente à Bateman; Snell, já haviam também abordado o processo 

decisório por etapas seqüenciais, subdividindo-o em cinco partes denominadas: etapas, tal 

como demonstra na Figura 4. 
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Figura 4 – A informação contábil e o processo decisório 

Fonte: Horngren et. Al. (1997, p. 283) 

 

Verifica-se que a subdivisão feita por Bateman; Snell (2006) apenas incluiu mais uma 

fase, a de “avaliação das alternativas” à proposta por Horngren et.al (1997), sendo que, em se 

tratando da disposição visual, a etapa complementar figuraria entre as etapas 2 e 3 da Figura 

4. As demais etapas, em essência, apesar da conceituação própria de cada um dos autores, 

trazem convergência de conteúdo nas concepções dos autores. 

Registrada a observação comparativa entre as subdivisões do processo de tomada de 

decisão feitas por Bateman; Snell (2006), que as chamou por estágios e, por Horngren et al 

(1997), que as denominou por etapas, retorna-se às considerações de Bateman; Snell (2006) 

para uma breve explanação sobre os estágios/etapas do processo decisório, conforme segue: 

 

Estágio 1 - Identificação e diagnóstico do problema 

Primeiro estágio do processo decisório é reconhecer que existe um problema a ser 

resolvido. Problema este, resultante da percepção do gestor, que detecta a discrepância havida 

entre “o modo como as coisas são” e “o modo como as coisas deveriam ser”. 

Direcionando-se essa percepção discrepante para o âmbito de uma empresa, pode-se 

obter outras sinalizações que favoreçam a identificação e diagnóstico do problema, como do 

tipo: desempenho atual com o desempenho passado, o desempenho atual de outras 

instituições ou departamentos, o desempenho futuro esperado, conforme planejamento 

estratégico. 

Bateman; Snell (2006) ressalta que “reconhecer que o problema existe é apenas o 

começo do estágio”. De acordo com o autor, o tomador de decisão também tem que querer 

fazer algo em relação ao problema, ao passo que deve confiar que recursos e habilidades para 

solucionar a questão existem. Cabendo a investigação detalhada na tentativa de diagnosticar a 

verdadeira causa do problema cujos sintomas foram percebidos. 

Para efeito de orientação, o autor lista algumas boas perguntas que devem ser feitas e 

respondidas neste estágio, quais sejam: 



 

 

61 

 

 Há alguma diferença entre o que está de fato acontecendo e o que deveria estar 

acontecendo? 

 Como se pode explicar o desvio, da forma mais específica possível? 

 Qual a causa do desvio? 

 Que metas específicas deveriam ser atendidas? 

 Quais dessas metas são absolutamente críticas para o êxito da decisão? 

(BATEMAN; SNELL, 2006, p. 75) 

Estágio 2 - Geração de soluções alternativas 

De acordo com o ensinamento de Bateman; Snell (2006, p.75), “Os administradores 

geram pelo menos algumas soluções alternativas com base em experiências passadas.” 

No segundo estágio do processo decisório, conforme o autor, o diagnóstico do problema 

vincula-se à geração de possíveis atitudes alternativas focadas para a solução. Nessa 

perspectiva, os gestores podem atuar com soluções prontas ou soluções sob medida. 

As soluções prontas decorrem de eventuais ações do tomador de decisão em utilizar 

idéias que viu serem aplicadas, ou ele mesmo tentou aplicar em oportunidades pretéritas ou 

ainda, acompanha as sugestões de outros gestores que confrontaram-se com problemas 

similares. 

Já as soluções sob medida são elaboradas para problemas específicos. Essa modalidade 

demanda uma associação de idéias em soluções originais e criativas.  

Entende-se também que aqui cabe mencionar, que a elaboração de previsões 

financeiras, valendo-se da variável custos, sustenta ambas as modalidades de solução tanto as 

prontas, quanto as sob medida. 

 

Estágio 3 - Avaliação das alternativas 

O terceiro estágio relaciona-se com a valoração ou adequação das alternativas 

elaboradas, com o propósito de avaliar, dentre elas, qual será a melhor opção. Apesar da 

importância desse estágio, o autor ressalta a ocorrência, com significativa freqüência, de 

alternativas serem avaliadas sob precária reflexão ou lógica. 

É fundamental no processo decisório prever diversos tipos de conseqüências que 

poderão suceder se as diversas alternativas forem implantadas. As previsões deverão estar 

sustentadas em mensurações financeiras ou por intermédio de outros indicadores de 

performance. 
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Evidente que os resultados não podem ser previstos com exatidão, mas os tomadores de 

decisão garantem-se contra um futuro incerto considerando as conseqüências potenciais de 

diferentes cenários possíveis. Assim, como proteção à incerteza, os gestores elaboram planos 

de contingência, que por definição, são formas de agir alternativamente que poderão ser 

efetivadas na medida em que o futuro se concretizar. 

Estágio 4 - Escolha 

Tendo sido avaliadas as eventuais resultantes das alternativas possíveis para a solução 

de um problema, chega-se ao momento de efetivamente tomar-se a decisão. Nesse estágio de 

escolha, o tomador de decisão estará envolvido com as possibilidades: maximização, 

satisfação e otimização. 

Maximizar, como ensina Bateman; Snell (2006, p. 77) “é tomar a melhor decisão 

possível”. O autor declara que a opção pela maximização é resultante da combinação das mais 

positivas conseqüências com o mínimo de conseqüências negativas, significa dizer que é 

alcançar o máximo benefício de uma alternativa, ao menor custo, atingindo o maior retorno 

esperado. 

A maximização passa pela geração do maior número de alternativas possíveis, para que 

assim, as mesmas possam ser expostas a avaliações e comparativos minuciosos, favorecendo 

a escolha dentre a melhor opção. 

Satisfazer, segundo Bateman; Snell (2006, p. 77) “é a escolha da primeira opção 

minimamente aceitável ou adequada; a escolha parece atingir uma meta ou critério alvo”. 

Decorre do fato de que tendo atendida a satisfação, apenas compara-se a solução encontrada 

com as metas da instituição e não com as demais alternativas possíveis de solução. A 

condição de satisfação é quando se encontra a primeira alternativa que supostamente atende 

como solução para o problema.  

O autor ressalta que, via de regra, os gestores não se ocupam em gastar muita energia 

com o propósito de reunir informações completas. Ao invés disso, eles, normalmente, tomam 

decisões consideradas convenientes, baseando-se em informações imediatamente disponíveis. 

Por vezes, a satisfação decorre da preguiça, ou do pouco prazo para processar alternativas, ou 

a informação não está acessível ou outras condições limites que impossibilitam a 

maximização. 

Já otimizar, como leciona Bateman; Snell (2006, p. 77) “é um tipo de maximização que 

significa que se atingiu o melhor equilíbrio possível entre várias metas.” Para efeito de 
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explicação desse conceito o autor utilizou da exemplificação, como aqui se reproduz: Uma 

empresa deseja adquirir determinado equipamento atendendo as metas (qualidade, 

durabilidade e preço/custo), então ao invés de comprar o equipamento mais barato, decide por 

adquirir aquele que reúne a maior quantidade de atributos vinculados às metas, apesar de 

existirem opções que possivelmente se ajustem aos demais quesitos (qualidade, durabilidade e 

preço/custo) individualmente.  

 

Estágio 5 - Implementação da decisão 

Um processo decisório não finda quando se faz a escolha, a opção escolhida haverá de 

ser implementada, algumas vezes, por delegação, outras pessoas assumem a responsabilidade 

da implementação sem terem sido envolvidos no processo de escolha. Com isso, a escolha 

deve além de ser devidamente entendida pelo responsável na implantação, também contar 

com o comprometimento desse agente no sucesso da implementação. 

Bateman; Snell (2006) adverte aos gestores da necessidade de planejar a implementação 

de forma apurada e, para que haja uma adequação do planejamento sugere alguns passos, 

quais sejam: 

 

1. Determinar como as coisas estarão quando a decisão for totalmente operacional. 

2. Ordenar cronologicamente, talvez com um diagrama do fluxo, os passos 

necessários para se chegar a uma decisão totalmente operacional. 

3. Listar os recursos e as atividades necessários para implementar cada passo. 

4. Estimar o tempo necessário para cada passo. 

5. Atribuir a responsabilidade por cada passo a indivíduos específicos. 

(BATEMAN; SNELL, 2006, p. 78) 

 

O autor se preocupa muito com esse estágio dentro do processo decisório, argumenta 

que os agentes implantadores devem esclarecer que durante a implementação as coisas não 

acontecerão de forma branda. Ressalta também que, muito mais importante é ter um 

dispêndio maior de tempo para identificar problemas e oportunidades potenciais, pois agindo 

assim, poderá prevenir-se de problemas e também estar atento para tirar proveito das 

eventuais oportunidades. 

 

Estágio 6 - Avaliação da decisão 
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Marcando o final do processo decisório, segundo Bateman; Snell (2006), tem-se o 

estágio da avaliação da decisão, que representa o momento de recolher informações sobre 

como satisfatoriamente está se processando a decisão implantada. Ocasião em que se pode 

obter conteúdo objetivo, mensurável que possibilite estabelecer com critério o sucesso ou 

insucesso da decisão. 

 

A avaliação da decisão é útil se o feedback  é positivo ou negativo. Um feedback  que 

sugere que a decisão está funcionando implica que a decisão deve ser continuada e 

talvez aplicada por toda a organização. Um feedback  negativo, que indica fracasso, 

significa que ou (1) a implementação requer mais tempo, recursos, esforços ou 

reflexão, ou (2) que a decisão é ruim. 

(BATEMAN; SNELL, 2006, p. 78) 

 

Todo o critério de avaliação proposto pelo autor funda-se no retorno comportamental 

que a decisão implantada puder expressar. Se positivo ou negativo, ambas as condições, que o 

retorno refletir, haverão de ter seus desdobramentos levados à novas ações do gestor, quer 

seja de ampliação ou de revisão das condutas. 

No entanto, mostrando a decisão como sendo inadequada, recomenda-se retornar ao 

estágio inicial, como ilustrou-se na Figura 3 o fluxo de retroalimentação, também existente na 

Figura 4, com mais informações ainda, com renovadas sugestões e, com uma abordagem que 

prime por extinguir os erros incorridos na tomada de decisão anterior. 

Com vista a fornecer, de forma simplificada, um exemplo que possa ilustrar o 

funcionamento da relação entre as etapas do processo de tomada de decisão, com a gestão de 

custos, elaborou-se uma situação hipotética, similar ao exemplo apresentado por Hornegreen 

(1997), adaptando-se ao segmento hospitalar, em estudo. Assim, abordou-se questão relativa a 

aumento dos custos de aquisição de medicamentos importados, imprescindíveis nos 

tratamentos a pacientes do centro de custos internação. Observemos no Quadro 11 a 

simulação do problema, por intermédio do seu processamento nas etapas de tomada de 

decisão, tendo como suporte a gestão de custos. 

 

Quadro 11 – Exemplificação do funcionamento das etapas da tomada de decisão e sua relação com a 

gestão de custos. 

 

Etapas 

sequenciais 

 

Ilustração/exemplificação  

Etapa 1  
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Obtenção de 

informações/ 

Nessa etapa pode-se entre outras ações: 

- Levantar informações sobre os custos históricos do medicamento; consumo 

médio por paciente, por centro de custo etc; 

- Levantar, junto ao corpo clínico e técnico, a existência de eventuais 

medicamentos substitutos nacionais ou similares, ou mesmo genéricos aplicáveis 

ao tratamento; 

- Levantar outras modalidades de compras do medicamento; 

- obter outras informações necessárias no processo decisório. 

Continua 

 

Etapa 2 

Elaboração das 

previsões 

Continuação 

Utilizar as informações da etapa 1, elaborando-se as opções “comprar em 

conjunto com outros hospitais o medicamento importado” ou “comprar outro 

medicamento”, observando os custos resultantes de ambas as opções, bem como 

respeitadas e observadas as  implicações nos resultados clínicos desejados. 

 

Etapa 3 

Escolha de uma 

alternativa 

 

Nessa etapa são realizadas avaliações financeiras das alternativas, por intermédio 

de seus custos, comparando-as e relacionando-as com o tamanho do investimento 

necessário para adoção de qualquer uma delas, observadas as vantagens 

desvantagens e o impacto dos custos, quer seja no curto, médio ou longo prazos. 

Assim, nessa etapa é onde essencialmente a tomada de decisão se configura. 

 

Etapa 4 

Implantação da 

decisão 

 

Após a tomada de decisão, ocorrida na etapa 3, a administração implanta em sua 

estrutura e rotinas a medida escolhida. 

 

Etapa 5 

Avaliação de 

desempenho 

 

Essa última etapa cuida de avaliar o desempenho da decisão implantada na etapa 4 

e ainda, fornece feedback  (informações relativas ao comportamento 

desempenhado pela opção escolhida), à medida que a sequência das cinco etapas é 

repetida total ou parcialmente. Até que seja resolvido o problema ou alcançado a 

solução do problema inicial que era o aumento dos custos do medicamento 

importado, essencial ao tratamento de pacientes de determinada unidade 

hospitalar.  

 

Fonte: Exemplo elaborado a partir de Hornegreen (1997, p. 271), com adaptações. 

 

Enfim, apresentada a abordagem conceitual do processo decisório, ou tomada de 

decisão, é possível perceber os custos como sendo elemento essencial enquanto subsídio para 

análise quantitativa, citado no início do assunto, em que apoiou-se em Horngren  et.al. (1997). 

Da mesma forma, Serra Negra (2001) qualifica os custos como instrumento para tomada 

de decisão, listando as seguintes contribuições no processo: Formar preço de venda; eliminar, 

criar, aumentar ou diminuir certos produtos da linha de produção; produzir ou adquirir no 

mercado; aceitar ou rejeitar encomendas; decisões quanto a alugar ou comprar. 

Encerra-se, portanto o presente capítulo, finalizando-se também o referencial teórico do 

trabalho, o qual, entre outros aspectos, abordou com brevidade o panorama do segmento 

hospitalar, tratou da necessidade de profissionalização dos gestores desse segmento, defendeu 

a gestão estratégica de custos por intermédio da demonstração da importância, objetivos e 
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benefícios da gestão de custos hospitalares à administração do hospital. Verificou-se também, 

algumas das metodologias de custeios, e abordou questões acerca da escolha dos sistemas de 

informações responsáveis por operacionalizar o funcionamento dos sistemas de custeio, 

tratando por final da tomada de decisão. 

Assim sendo, na seqüência inicia-se a apresentação dos resultados obtidos com a 

realização da pesquisa de campo sobre a utilização de métodos e sistemas de custos na gestão 

de hospitais da cidade de Goiânia. 
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2 PESQUISA DE CAMPO 

 

 

2.1 Procedimentos metodológicos 

 

Com o suporte de Mendonça et al (2008), classifica-se o presente processo 

investigatório por intermédio dos seguintes aspectos específicos: finalidade, objetivo, e 

abordagem do problema, os quais sinteticamente são assim apresentados: 

Quanto à finalidade a pesquisa classifica-se como sendo aplicada, pois de acordo como 

orientam os autores essa modalidade de investigação tem o objetivo de gerar conhecimentos 

para aplicação prática e solução de problemas específicos. 

Assim sendo, tem-se que a pesquisa ora desenvolvida efetivamente buscou gerar 

informações, conhecimentos e dados sobre as práticas da gestão dos custos nos hospitais da 

cidade de Goiânia, para que a partir da noção de suas condições pudessem, por conseguinte, 

servirem de aplicações práticas em avaliações, interpretações e comparações. 

Quanto ao objetivo a investigação possui caráter descritivo, pois tem como propósito 

documentar e descrever um fenômeno de interesse, como aqui no caso em questão é a gestão 

de custos na tomada de decisão. 

Segundo Richardson (1999) as pesquisas descritivas são realizadas com o propósito de 

fazer afirmações para descrever aspectos de uma população ou analisar a distribuição de 

determinadas características ou atributos. 

Não foi diferente do que ocorreu no caso em específico, uma vez que a pesquisa 

observando um panorama geral abordou diversos aspectos de uma amostra dos hospitais, 

conhecendo suas características e qualidades relacionadas ao fenômeno de interesse conforme 

anteriormente mencionado. 

Quanto à abordagem do problema a pesquisa teve caráter quali-quantitativo, vez que ao 

tempo que buscou a interpretação dos fenômenos a partir da compreensão de inter-relações, 

onde o pesquisador foi o instrumento-chave, empregou-se a quantificação tanto na coleta dos 

dados, quanto no seu tratamento. 
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As técnicas de coleta de dados utilizadas para desenvolvimento da pesquisa foram: 

questionários, consulta a documentos físicos e digitais (internet e outros). 

 

2.2 Apresentação do locus da pesquisa 

 

O lugar de aplicação da pesquisa teve como ponto central a cidade de Goiânia, capital 

do estado de Goiás, que recebe historicamente, tal como muitas das capitais brasileiras, o 

fluxo de pacientes advindos dos municípios circunvizinhos. 

Relativamente à condição de a capital do estado ser referência em atendimentos de 

saúde, pode-se observar por intermédio de publicações como a veiculada no recorte a seguir: 

 

Não é a toa que peregrinações do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins 

chegam a Goiânia periodicamente trazendo pacientes para se tratar de várias 

doenças. Dependendo da área, as referências chegam a recomendações que 

ultrapassam fronteiras na mesma proporção que o valor da consulta vai a lém do 

bolso do cidadão comum. É que Goiânia se tornou centro de referências médicas em 

diversos setores, como cardiologia, oftalmologia, neurologia, ortopedia e até 

psiquiatria. [...] Jornal Tribuna do Planalto – Ano 24 – nº1.225 

Disponível em:<http://www.tribunadoplanalto.com.br/edicoes -anteriores/artigos-

arquivados/9663-saude.html> Acesso em 22 jul. 2010. 

 

2.3 Configuração do universo e amostra da pesquisa  

 

A quantidade de hospitais com o perfil desejado foi encontrada após a realização de 

estudo preliminar, por intermédio do sítio do Ministério da Saúde, em seu CNES – Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos em Saúde, posição em julho de 2010, de onde foi possível 

extrair os seguintes dimensionamentos:  

No Estado de Goiás encontravam-se cadastrados no CNES, 6.217 estabelecimentos de 

saúde, dentre eles estão prontos-socorros, postos de saúde, consultórios isolados, hospitais 

gerais e especializados, unidades de apoio diagnose e terapia entre outros. 

Desse contingente de estabelecimentos, verificou-se que a cidade de Goiânia tinha no 

referido cadastro 2.348 estabelecimentos em saúde, que por sua vez representava uma 

participação em torno de 38% dos estabelecimentos goianos. 

Com base no nível de resolubilidade dos centros de referência médica e, objetivando 

estudar os estabelecimentos no âmbito da capital, que atendessem pacientes do SUS – Sistema 

http://www.tribunadoplanalto.com.br/edicoes-anteriores/artigos-arquivados/9663-saude.html
http://www.tribunadoplanalto.com.br/edicoes-anteriores/artigos-arquivados/9663-saude.html
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Único de Saúde e pacientes não SUS, selecionou-se, entre os estabelecimentos de saúde 

cadastrados no CNES, as unidades classificadas como hospitais e, por conseguinte, que 

pertencessem ao nível de atenção denominada de Alta Complexidade.  

Conforme já fora abordado, “alta complexidade”, como define o Ministério da Saúde, 

por intermédio de seu sítio BRASIL (2010), é o conjunto de procedimentos que, no âmbito do 

SUS, relaciona-se com alta tecnologia e alto custo. 

A seguir, apurando-se ainda mais seleção, já tendo concentrado-se o interesse em 

unidades hospitalares, na cidade de Goiânia-GO, todas de alta complexidade, optou-se por 

centrar atenção nos hospitais que possuíssem mais de 30 leitos. Identificando-se assim, o 

universo de 27 hospitais dentro do grau de complexidade pretendido na investigação. 

Com base nesse universo, objetivando a viabilidade da realização, evidentemente 

observada a disponibilidade de participação e interesse dos respondentes, distribuiu-se, no 

mês de novembro/2010, questionários, via e-mail, ou mesmo entregues diretamente, aos 

gestores de alta direção, para um total de 12 hospitais localizados na cidade de Goiânia, o que 

significou um percentual em torno de 44% do universo. 

No entanto, do quantitativo distribuído, obteve-se o total de 8 questionários respondidos 

que atendessem adequadamente ao solicitado. Quantitativo esse, que corresponde a um 

percentual em torno de 67% dos questionários enviados e, um percentual de 30% do universo 

pesquisado. 

Observando-se a configuração do perfil da amostra pesquisada, por intermédio das 

respectivas Fichas CNES dos hospitais (Anexos 1 a 8), é possível estabelecer um panorama 

geral de sua composição, que a seguir, demonstra-se:  

No que tange ao tipo de estabelecimentos, verifica-se que a maioria, representada por 

75%, é formada por hospitais gerais e, o restante, 25% de hospitais especializados, conforme 

ilustra a Figura 5. 
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Tipo de estabelecimento dos hospitais da amostra

25,00%

75,00%

Hospital especializado Hospital geral

 
Figura 5 – Tipo de Estabelecimento - Composição percentual da amostra 

pesquisada dos hospitais de alta complexidade da cidade de Goiânia, 

2010. 

Fonte: Elaborado a partir de dados extraídos do CNES, 2010. 

 

 

Com relação à esfera administrativa, a amostra é formada em sua maioria de 75%, por 

hospitais privados, existindo também hospitais das esferas estadual e federal, ambas 

correspondendo a 12,5% cada uma, conforme pode ser visto na Figura 6. 

 

Esfera administrativa dos hospitais da amostra

75,00%

12,50% 12,50%

Privada Estadual Federal

 
Figura 6 – Esfera administrativa - Composição percentual da amostra 

pesquisada dos hospitais de alta complexidade da cidade de Goiânia, 

2010. 

Fonte: Elaborado a partir de dados extraídos do CNES, 2010. 
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Os tipos de atendimentos prestados pelos hospitais da amostra pesquisada, conforme 

ilustra a Figura 7, são na maioria voltados a atendimentos ambulatoriais, internação e SADT – 

Serviço Auxiliares de Diagnóstico e Terapia. Outras parcelas menores prestam os serviços de: 

urgência 62,5% e, 12,5% serviços de regulação. 

Esta última modalidade de serviço, identificada como serviços de regulação, ocorre 

quando uma unidade hospitalar de maior complexidade recebe um paciente direcionado 

(encaminhamento regulado) de uma unidade de menor complexidade, visando promover 

atendimento especializado. 

 

Tipo de atendimento prestado na amostra pesquisada

100,00%

100,00%

100,00%

62,50%

12,50%

A mb ula t o ria l Int e rnaç ão S A D T U rg ê nc ia R e g ulaç ão

 
Figura 7 – Tipos de atendimentos prestados - Composição percentual da 

amostra pesquisada dos hospitais de alta complexidade da cidade de 

Goiânia, 2010. 

Fonte: Elaborado a partir de dados extraídos do CNES, 2010. 

 

 

E por fim, em se tratando da forma de atendimento, 87,5% dos hospitais da amostra 

atendem pacientes SUS, 75,0% dela atende plano de saúde privado e o mesmo quantitativo 

percentual atende pacientes particulares, conforme pode-se observar na Figura 8.  

É possível verificar que apesar de nem todos os hospitais atenderem pacientes SUS, 

essa é a forma de atendimento predominante na amostra. 
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Convênios atendidos na amostra

87,50%

75,00% 75,00%

SUS Plano de saúde

privado

Particular

 
Figura 8 – Convênios atendidos - Composição percentual da amostra 

pesquisada dos hospitais de alta complexidade da cidade de Goiânia, 

2010. 

Fonte: Elaborado a partir de dados extraídos do CNES, 2010. 

 

 

2.4 Coleta de dados 

 

Com relação ao instrumento de coleta de dados, (Apêndice B) para realização do 

processo investigatório de campo junto a gestores da Alta Direção dos hospitais, optou-se por 

estruturar perguntas contendo instruções e esclarecendo sua finalidade, com o intuito de 

proporcionar facilidade no preenchimento para o informante, que resultou em um questionário 

que possui questões do tipo: fechadas, múltipla escolha e abertas, em ocasiões subsidiárias.  

Instrumento que foi apresentado formalmente às diretorias dos hospitais participantes da 

amostra mediante carta, ofício enviados fisicamente ou por intermédio de e-mail, de acordo 

com o formato e teor do documento Conteúdo para apresentação do questionário de 

pesquisa, (Apêndice C). 

A elaboração do questionário contou com o aproveitamento de 13 questões, com 

adaptações, já aplicadas por 04 outros grupos de pesquisadores, em conjunto com 07 questões 

elaboradas pelo próprio autor, totalizando 20 questões na composição do instrumento de 

coleta de dados. 

Para efeito de identificação das questões abstraídas de outros trabalhos de pesquisas 

tem-se, por ordem de surgimento no questionário, que 04 questões, as de número (01, 02, 05 e 

07) foram inspiradas no trabalho de Reckziegel et al (2007); 02 questões, as de número (04 e 
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17), motivadas pelo artigo de Silva et al (2002); 05 questões, as de número (09, 12, 13, 14 e 

16) extraídas da dissertação de Azevedo (2005); e 02 questões, as de número (10 e 11) 

orientadas a partir do artigo de Miranda  et al (2006). 

Com relação às demais 07 questões, as de número (02.1, 03, 06, 08, 15, 18 e 19) foram 

elaboradas pelo próprio autor, para efeito de cobertura do tema pesquisado, ou mesmo para 

adequação na compreensão do questionário. 

O instrumento de coleta de dados foi estruturado em 07 blocos de perguntas objetivas e 

de simples respostas. Utilizou-se em algumas questões, pela concepção original, uma escala 

tipo Likert com cinco pontos, variando entre a discordância total até a sua concordância, ou 

vice-versa.  

As questões foram apresentadas na seguinte ordem/blocos: 1º Bloco: Perfil do 

respondente, o qual trouxe questões que buscaram de forma sintética, conhecer a respeito do 

cargo ocupado na direção do hospital, a formação acadêmica do respondente e se ele possuía 

especialização na área de gestão. 

O 2º Bloco, denominado: Existência de apuração e controle de custos, preocupou-se em 

verificar se serviços relacionados a contabilidade e a custos eram desempenhados pelo próprio 

hospital ou se eram terceirizados. Nesse bloco, possibilitou ao respondente que não possuía o 

serviço de custos em seu hospital, direcionar-se para o último bloco de perguntas. 

Quanto ao 3º Bloco: Estrutura do método de custeio do hospital e sistema de informação 

correlato, trouxe perguntas a respeito do método de custeio utilizado no hospital, sobre os 

exemplos de custos apurados e controlados, sobre a estrutura de informação que dá suporte à 

área e, a percepção dos respondentes em qual estágio encontravam-se seus respectivos 

sistemas. 

No 4º bloco, Nível de conhecimento e credibilidade do sistema de informação de custos, 

foram abordadas questões que pudessem dimensionar, em níveis, como estavam as 

características dos usuários e também dos próprios sistemas. 

Quanto ao 5º bloco, nomeado: Nível de utilização do sistema de informação de custos, 

verificou-se acerca da intensidade de consultas, a frequência da discussão sobre o tema no 

âmbito do hospital e, finalizando o bloco, a percepção do gestor sobre a utilização das 

informações em suas unidades. 
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O 6º bloco, intitulado: O sistema de gestão de custos – SGC como ferramenta de gestão, 

foi estruturado para conhecer a aplicabilidade prática da ferramenta pelos gestores, 

exemplificando com finalidades de utilização e, por fim submeteu à concordância ou não, 

uma afirmação acerca da validade das informações de custos no processo decisório. 

O 7º e último bloco, denominado: Considerações sobre a não utilização de um sistema 

de gestão de custos – SGC, ficou reservado àqueles respondentes que não possuíam sistemas 

de custos em seus hospitais, conforme haviam declarado na questão de número 04, do 2º 

bloco, para que, nesse agrupamento, respondessem às questões que buscaram identificar 

aspectos como: motivos sobre a ausência do cálculo de custos no hospital, a opinião a respeito 

do tema apuração de custos, e suas considerações sobre o processo de gestão hospitalar. 

 

 

2.5 Hospitais participantes da amostra pesquisada 

 

Para efeito de identificar, de forma genérica, a amostra pesquisada, elaborou-se ficha 

técnica padrão e individualizada dos hospitais, a partir dos seus respectivos dados constantes 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, conforme a seguir demonstra-

se. 

Os recortes das Fichas CNES, que subsidiaram a apresentação das fichas técnicas dos 

hospitais constam nos Anexos (1 a 8). 

 

1 - Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo 

 Número de identificação no CNES: 2673932; 

 Tipo de estabelecimento: Hospital especializado; 

 Esfera administrativa: Privada; 

 Natureza da organização: Entidade beneficente sem fins lucrativos ; 

 Nível de atenção: Ambulatorial e hospitalar; 

 Atividade: Atenção básica, média e alta complexidade; 

 Tipo de atendimento prestado: Ambulatorial, internação e SADT – Serviços 

Auxiliares de Diagnóstico e Terapia; 

 Convênio: SUS, plano de saúde privado e particular. 



 

 

75 

 

2 - Hospital da Criança 

 Número de identificação no CNES: 2339722; 

 Tipo de estabelecimento: Hospital especializado; 

 Esfera administrativa: Privada; 

 Natureza da organização: Empresa privada; 

 Nível de atenção: Ambulatorial e hospitalar; 

 Atividade: Atenção básica, média e alta complexidade; 

 Tipo de atendimento prestado: Ambulatorial, internação, SADT e Urgência; 

 Convênio: SUS, plano de saúde privado e particular. 

 

3- Hospital das Clínicas UFG 

 Número de identificação no CNES: 2338424; 

 Tipo de estabelecimento: Hospital geral; 

 Esfera administrativa: Federal; 

 Natureza da organização: Administração indireta – autarquias; 

 Nível de atenção: Ambulatorial e hospitalar; 

 Atividade: Atenção básica, média e alta complexidade; 

 Tipo de atendimento prestado: Ambulatorial, internação, SADT e urgência ; 

 Convênio: SUS. 

 

4 - Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi 

 Número de identificação no CNES: 2338734; 

 Tipo de estabelecimento: Hospital geral; 

 Esfera administrativa: Estadual; 

 Natureza da organização: Administração direta da saúde (MS, SES e SMS); 

 Nível de atenção: Ambulatorial e hospitalar; 

 Atividade: Atenção básica, média e alta complexidade; 

 Tipo de atendimento prestado: Ambulatorial, internação, regulação, SADT; 

 Convênio: SUS. 

 

5 - Hospital Lucio Rebelo 

 Número de identificação no CNES: 2338203; 
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 Tipo de estabelecimento: Hospital Geral; 

 Esfera administrativa: Privada; 

 Natureza da organização: Empresa Privada; 

 Nível de atenção: Ambulatorial e hospitalar; 

 Atividade: Atenção básica, média e alta complexidade; 

 Tipo de atendimento prestado: Ambulatorial, Internação, SADT e urgência ; 

 Convênio: SUS, plano de saúde privado e particular. 

 

6 - Hospital Neurológico de Goiânia Ltda 

 Número de identificação no CNES: 2339765; 

 Tipo de estabelecimento: Hospital Geral; 

 Esfera administrativa: Privada; 

 Natureza da organização: Empresa privada; 

 Nível de atenção: Ambulatorial e hospitalar; 

 Atividade: Atenção básica, média e alta complexidade; 

 Tipo de atendimento prestado: Ambulatorial, internação, SADT e urgência ; 

 Convênio: SUS, plano de saúde privado e particular. 

 

7 - Hospital Santa Helena de Goiás 

 Número de identificação no CNES: 2518457; 

 Tipo de estabelecimento: Hospital geral; 

 Esfera administrativa: Privada; 

 Natureza da organização: Empresa privada; 

 Nível de atenção: Ambulatorial e hospitalar; 

 Atividade: Atenção básica e média e alta complexidade; 

 Tipo de atendimento prestado: Ambulatorial, internação, SADT e urgência ; 

 Convênio: Plano de saúde privado e particular. 

 

8 - Santa Casa de Misericórdia de Goiânia 

 Número de identificação no CNES: 2338351; 

 Tipo de estabelecimento: Hospital geral; 

 Esfera administrativa: Privada; 

 Natureza da organização: Entidade Beneficente sem fins lucrativos; 
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 Nível de atenção: Ambulatorial e hospitalar; 

 Atividade: Atenção básica, média e alta complexidade; 

 Tipo de atendimento prestado: Ambulatorial, internação, SADT e urgência ; 

 Convênio: SUS, plano de saúde privado e particular. 

 

 

2.6 Apresentação e interpretação dos resultados 

 

Partindo do assunto central da pesquisa, que é custos hospitalares, e apurando-se a sua 

abordagem pelo viés de sua relação com o processo decisório empresarial, entendeu-se 

conveniente direcionar a aplicação dos questionários junto ao alto comando das instituições 

pesquisadas.  

 

 
1º Bloco: Perfil do respondente 

 

Sendo assim, no contexto da alta direção e avaliando-se o perfil dos respondentes, 

estruturou-se o primeiro bloco de perguntas, iniciando-se com a questão de número 01, que 

buscou identificar qual o cargo/função ocupado dentro da alta direção do hospital. Nesse 

sentido, verificou-se que os mesmos declararam ocupar os cargos de: Diretor Administrativo 

ou equivalente (5); Diretor Presidente (2); Diretor Geral (1); e Diretor Financeiro (1), sendo 

que nesse último cargo, o ocupante declarou acumulá-lo em conjunto com o cargo de Diretor 

Administrativo. 

A questão de número 02 verificou a formação acadêmica dos respondentes. Das 

respostas constatou-se que cinco eram graduados em Administração, seguidos das graduações 

em Contabilidade e Economia, ambas com dois respondentes. Verificou-se também a 

ocorrência da graduação em Biomedicina e em Direito, sendo essa última graduação, 

combinada com a de Contabilidade já declarada como primeira formação. 

Desse cenário, acumulada na maioria de 07 respostas, verificou-se que, ocupando 

cargos diretivos da alta administração dos hospitais pesquisados, estão profissionais 

graduados em profissões eminentemente afins com atribuições gerenciais, ou seja, 

Administração, Contabilidade e Economia. 
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Ressalta-se ainda que, apesar de ser um segmento da área de saúde, não houve registro 

de respondente graduado em Medicina, apenas um em Biomedicina, fato que, 

pressupostamente, pode ter ocorrido por se tratar da especificidade do tema, custos 

hospitalares, mais afeto à área de gestão. 

Ainda em se tratando do perfil dos respondentes, por intermédio da questão de número 

02-1 verificou-se que apenas 1 deles, tendo declarado não possuir especialização acadêmica 

na área de gestão.  

Ao passo que, no âmbito do contingente com especialização, somando-se 10 respostas, 

resultou numa maioria, representada por 06 respondentes, que informou possuir 

especialização em gestão hospitalar, seguida da especialização em gestão financeira, com 02 

respostas. Ocorreu ainda, registro de 01 resposta para administração hospitalar e 01 para 

saúde pública. 

Ressalta-se que houve também registro daquele respondente que informou possuir mais 

de uma especialização na área de gestão, condição que elevou o número total de respostas 

para 11, ou seja, superior ao número total de hospitais respondentes. 

 

 

2º Bloco: Existência de apuração e controle de custos no hospital  

 

Em vista de verificar a existência da sistemática de apuração e controle de custos nas 

instituições pesquisadas, estruturou-se o segundo bloco de questões. Onde, por intermédio da 

questão de número 03, realizou questionamento acerca do âmbito dos serviços de 

contabilidade e de custos nos hospitais. Nesse sentido, relativamente ao serviço de 

contabilidade, verificou-se que na maioria dos hospitais, 05 respostas, o serviço era feito pelo 

próprio hospital. 

E, abordando-se sobre a existência de um setor, área ou departamento responsável por 

calcular, apurar e controlar os custos no hospital, por meio da questão de número 04, 

verificou-se que 06 hospitais informaram existir o serviço de apuração de custos, e ainda, que 

o mesmo era realizado no âmbito do próprio hospital. Em contrapartida, 02 hospitais 

informaram não possuírem uma área/setor responsável pela realização do serviço em 

comento. 



 

 

79 

3º Bloco: Estrutura do Método de Custeio do Hospital e do Sistema de Informação 

correlato 

 

O terceiro bloco do questionário cuidou de compreender sobre as estruturas do método 

de custeio e do sistema de informação correlato. Ambos utilizados pelo contingente de 

hospitais que declarou possuir uma área estruturada em sua organização, para apuração e 

controle de custos.  

Assim, mediado pela questão de número 05 do questionário, verificou-se que a maioria 

de 5 respostas, declarou utilizar o método de custeio por absorção, seguida de 3 respostas, que 

informaram utilizar o método de custeio ABC e, 1 resposta, que declarou trabalhar com o 

método de custeio variável, conforme ilustra-se na Tabela 1. Há de ressaltar que houve 

hospital respondente declarando utilizar mais de um método de custeio de forma conjugada, 

condição que elevou o número de respostas para um total de 9, superior ao número de 6 

hospitais declarantes possuidores de sistemas de custeio, conforme se observa na sequência. 

 

Tabela 1 – Número e proporção dos métodos de custeio . 

Método de custeio utilizado N %  

Custeio por absorção 5 55,6 

Custeio ABC 3 33,3 

Custeio variável 1 11,1 

Total 9 100,0 

 

Exemplificando os custos apurados e controlados pelos hospitais, de acordo com a 

Tabela 2, foi verificado que a maioria dos respondentes, em número de 6, declarou priorizar a 

apuração “por centro de custos (farmácia, UTI etc.)”. A segunda opção de maior interesse dos 

respondentes é a de apurar os custos “por procedimentos (cirurgia, curativo etc.)” e também, 

“por serviços (internação, consulta etc.)”, ambos com duas respostas e, por fim, com uma 

resposta, foi a opção de menor interesse dos respondentes, em que está figurada a sistemática 

de apurar custos “por grupo de custos (pessoal, material etc.)”. Ressalta-se que essa questão 

proporcionava aos respondentes assinalarem mais de uma das opções ofertadas. 
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Tabela 2 – Número e proporção dos exemplos de custos apurados e controlados. 

Exemplos de custos apurados N %  

Por centro de custos (Ex.:Farmácia, UTI) 6 54,5 

Procedimentos (Ex.: Cirurgia, curativo) 2 18,2 

Serviços (Ex.: Internação, consulta) 2 18,2 

Grupo de custos (Ex.: Pessoal, material) 1 9,1 

Total 9 100,0 

 

Já relativamente à estrutura lógica do sistema de informações, utilizado para a 

manipulação de dados e apuração dos custos nos hospitais respondentes, elaborou-se o 

questionamento específico, o qual possibilitou, conforme ilustra a Tabela 3, verificar que a 

metade das respostas dos hospitais demonstrou trabalhar com sistemas adquiridos prontos, 

que têm funcionamento integrado com outras atividades administrativas dos hospitais.  

No entanto, facultada pela possibilidade de haver a marcação de mais de uma opção, 

duas das respostas considerou fazer uso de planilhas eletrônicas (Ex.: Microsoft Excel, etc), 

quer seja de forma exclusiva ou acessória a um sistema próprio para o serviço de apuração de 

custos. Por fim, ambas com uma resposta, restaram as opções: sistema desenvolvido pela 

própria empresa e planilhas manuais. 

Dessas condições, sustentando-se pelo número de 7 respostas, há de se presumir 

entendimento majoritário acerca da necessidade de apoio e utilização da informática em 

fornecer suporte lógico no tratamento dos dados para apuração dos custos. Ainda que, 

fazendo-se uso de estruturas elementares, como planilhas eletrônicas, conforme restou 

demonstrado na amostra analisada. 

 

Tabela 3 – Número e proporção das estruturas dos sistemas de informação de custos  

Estrutura sistema de informação custos  N %  

Sistema integrado de gestão, adquirido pronto 4 50,0 

Planilhas eletrônicas (Ex.: Microsoft office Excel, etc) 2 25,0 

Sistema desenvolvido pela própria empresa 1 12,5 

Planilhas manuais 1 12,5 

Total 8 100,0 

 

Fechando o terceiro bloco de perguntas, coube identificar, por intermédio das 

percepções dos próprios respondentes, conforme Tabela 4, em qual estágio encontravam-se 
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seus sistemas de custeio. Tal questionamento sustentou-se a abordagem segundo os 

ensinamentos de Kaplan e Cooper (1998), os quais apresentam um modelo que registra em 

quatro estágios evolutivos as sucessivas migrações de um sistema de custeio até alcançar um 

estágio satisfatório de integração. 

 

Tabela 4 – Número e proporção dos estágios dos sistemas de custos  

Estágio dos sistemas de custos  N %  

Quadrante 4 3 50,0 

Quadrante 3 2 33,3 

Quadrante 2 1 16,7 

Total 6 100,0 

 

Assim sendo, como demonstrou a Tabela 4, verificou-se que a metade dos respondentes 

entendeu que seus hospitais possuem sistemas enquadrados no estágio 4. Nele, vale lembrar, 

os sistemas caracterizam-se por: possuírem bancos de dados e sistemas totalmente integrados; 

utilizarem sistemas apropriados para geração de relatórios financeiros; identificar os gastos 

com serviços, produtos, clientes onde são feitos por meio de vários sistemas; trabalharem com 

gerenciamento do método ABC e serem os sistemas integrados; e ainda, por existir um 

sistema de avaliação do desempenho. Em síntese, sistemas do estágio 4 têm aspectos 

integrados. 

 

 

4º Bloco: Nível de conhecimento e credibilidade do sistema de informação de custos 

 

Inaugurando o quarto bloco de perguntas, que trata tanto do nível de conhecimento, 

quanto da credibilidade do sistema de informação de custos, usados pelos gestores dos 

hospitais, questionou-se de início acerca do nível de conhecimento do próprio Sistema de 

Gestão de Custos – SGC. Ilustrando-se com a Tabela 5 o questionamento possibilitou 

verificar a existência de uma maioria significativa, em número de 5 respostas, que declarou 

possuir conhecimento médio acerca de seus sistemas.  

Condição que por um lado pode sugerir a existência de uma parcela ainda inexplorável 

de recursos, relatórios e potencialidades dos sistemas, que podem, a partir da ampliação do 

conhecimento, aumentar a qualidade e performance da gestão de seus usuários. Já por outro 
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lado, esse conhecimento mediano acerca dos seus próprios SGC, pode suscitar questões do 

tipo: descaso com as funcionalidades e potencialidades dos sistemas; baixo envolvimento com 

os dados gerenciais para o efetivo gerenciamento, priorização de outras variáveis na gestão, 

entre outras condicionantes que impactam no nível de conhecimento do sistema. 

 

Tabela 5 –  Número e proporção do nível de conhecimento das informações geradas 

pelo sistema de gestão de custos  

Nível de conhecimento das informações do SGC N %  

Médio 5 83,3 

Alto 1 16,7 

Total 6 100,0 

 

Ainda com relação ao sistema de gestão de custos – SGC, agora observando a qualidade 

dos seus dados e informações, verificou-se que 4 dos respondentes têm gerenciado suas ações 

financeiras com um nível de exatidão razoável, visto que ao qualificarem seus próprios 

sistemas, atribuindo ainda, nota 3 para suas realidades, como restou demonstrado na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Número e proporção dos níveis de exatidão dos sistemas de gestão de custos 

Nível de exatidão dos sistemas N %  

Razoavelmente exato (nota 3) 4 66,7 

Exato (nota 4) 2 33,3 

Total 6 100,0 

 

Admitindo-se que a exatidão de um sistema passa também pelo envolvimento de seus 

usuários, quer seja realizando consultas, fazendo constantes verificações, levantando críticas, 

promovendo retro-alimentação e melhorias para proveito próprio. Tanto e de tal forma que 

entre outras conseqüências, haverá de redundar no alcance do conhecimento de seus sistemas, 

de seus relatórios e de seus “negócios”, evidentemente por parte de seus assíduos e dedicados 

usuários, aqui no caso, os gestores da alta direção de unidades hospitalares.  

Por se tratar de conhecimento, este que fora tema abordado na Tabela 5, há de se 

pressupor que a “razoável” exatidão dos sistemas, assinalada na Tabela 6, também pode ter 

sido resultante do nível de conhecimento de seus usuários, uma vez que é potencialmente 
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passível a relação de proporcionalidade entre o maior conhecimento do SGC, com a elevação 

do nível de exatidão. 

Estabelecida a proporção entre conhecimento e exatidão, há de se ressaltar em outro 

aspecto, que apesar de não ter havido registro de sistema de custos com dados e informações 

totalmente “exatos” no âmbito da amostra como a questão possibilitava, verificou-se também 

que não houve registro de sistema totalmente “inexato”. Isso representa bons indícios, porque 

com essa informação há de se inferir que os hospitais também não estão gerenciando seus 

custos totalmente às escuras. 

Finalizando-se o quarto bloco, questionou-se sobre a importância dos sistemas de gestão 

de custos no processo de tomada de decisão. Para essa pergunta, como consta na Tabela 7, 

uma quantidade de 5 respostas concluiu-se ser o sistema muito importante e de alta 

prioridade. 

 

Tabela 7 – Número e proporção da importância do sis tema de gestão de custos para 

tomada de decisão. 

Importância do SGC na tomada de decisão  N %  

Muito importante, alta prioridade 5 83,3 

Importante, mas não de alta prioridade 1 16,7 

Total 6 100,0 

 

De outra forma, verificou-se apenas uma das respostas considerando o sistema de gestão 

de custos importante, mas não de alta prioridade para a tomada de decisão. Nesse sentido, 

verifica-se que, entre os respondentes, com uma maior ou menor amplitude, o sistema de 

gestão teve sua importância reconhecida, evidentemente reservada a sua priorização no 

processo de tomada de decisão. 

 

 

5º Bloco: Nível de utilização do sistema de informação de custos 

 

Partindo para o entendimento acerca do nível de utilização do sistema de informação de 

custos, estruturou-se o quinto bloco de perguntas, inaugurado com o questionamento acerca 

do nível de intensidade de consultas feitas pelos gestores nos hospitais aos seus respectivos 

Sistema de Gestão de Custos. 
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As respostas ao questionamento, conforme demonstradas na Tabela 8, possibilitou 

perceber que a maioria, representada por 5 respostas, indicou um nível de consulta “regular” 

ao sistema, que era o nível máximo de intensidade entre as opções da questão.  Registra-se 

que não houve marcação para a opção “nunca” consulta e, apenas uma resposta para “algumas 

vezes” consulta, conforme demonstrou na tabela citada. 

 

Tabela 8 –  Número e proporção da intensidade de consultas às informações geradas 

pelo Sistema de Gestão de Custos. 

Intensidade de consulta ao SGC  N %  

Regularmente 5 83,3 

Algumas vezes 1 16,7 

Total 6 100,0 

 

De certa forma, a dedicação, expressa na atitude de examinar as informações, sugere a 

disponibilidade, quer seja em maior ou menor nível como restou demonstrado, de tempo, 

análise e esforço entre os gestores na dedicação de parte de sua rotina de trabalho, para 

realizar consultas às informações geradas por seus sistemas de gestão de custos. Ainda que a 

freqüência tenha sido de “algumas vezes”, como restou configurada na atitude de um dos 

respondentes. 

Relativamente à freqüência em que é discutido o tema monitoramento de custos, por 

parte dos gestores em conjunto com seus colaboradores/funcionários e mesmo demais 

gestores, observou-se que é menos freqüente que o nível de consulta, como visto 

anteriormente, pois afirmou-se discutir regularmente sobre custos 04 respostas, de acordo 

com que confirma a Tabela 9. Com a ressalva de que entre as opções de resposta ao 

questionamento, o item “regularmente” era a alternativa que expressava a freqüência máxima 

de discussão.  

Como não houve registro para “nunca” discutir o assunto. As respostas restantes 

totalizaram o número de 02 respostas, que manifestou discutir o assunto custos “algumas 

vezes”. Donde conclui-se que, ou de forma mais regular ou menos, o tema custos é, 

indubitavelmente, assunto de debate entre os gestores que compuseram a amostra das 

unidades hospitalares pesquisadas. 
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Tabela 9 – Número e proporção da freqüência que o tema custos  é tratado pela alta 

direção em conjunto com seus funcionários . 

Frequência da discussão sobre custos N %  

Regularmente 4 66,7 

Algumas vezes 2 33,3 

Total 6 100,0 

 

A questão subseqüente tratou de verificar o nível de utilização das informações geradas 

pelo Sistema de Gestão de Custos – SGC, os resultados demonstraram haver utilização por 

parte de todos os respondentes, mais ou menos intensa. Sendo que a maioria, representada por 

04 respostas, vide Tabela 10, afirmou utilizar constantemente as informações do sistema. 

Um número de 02 respostas declarou fazer pouca utilização das informações geradas 

pelos seus sistemas de gestão de custos – SGC. Não houve registro de nenhuma utilização 

para a pergunta em comento. 

 

Tabela 10 – Número e proporção do nível de utilização no hospital das informações 

geradas pelo sistema de gestão de custos. 

Utilização das informações sobre custos  N %  

Constante utilização 4 66,7 

Pouca utilização 2 33,3 

Total 6 100,0 

 

Viu-se que a quantidade de utilização constante das informações (04) foi menor que a 

importância atribuída ao sistema (05), menor que o nível de conhecimento sobre as 

informações (05) e menor que a intensidade de consultas às informações (05). Daí, pode-se 

inferir, entre outras considerações, que a importância do sistema é reconhecida, que leva os 

gestores a realizarem consultas regulares, mas que na prática a utilização, aplicabilidade das 

informações é menor que o nível de consultas. 

E, de outra forma, em se tratando da utilização das informações sobre custos, apesar de 

poder demonstrar certo interesse e dedicação pelo assunto, esse procedimento pode revelar 

também um risco, vez que entre essa maioria, que usa constantemente as informações dos 

seus SGC’s, pode estar presente gestores que também afirmaram possuir sistemas 

“razoavelmente” exatos, conforme viu-se anteriormente na Tabela 6. Ou seja, é possível 
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pressupor que exista gestor trabalhando com ferramenta gerencial com nível mediano de 

exatidão, situação que pode comprometer suas tomadas de decisões. 

 

 

6º Bloco: O sistema de gestão de custos – SGC como ferramenta de gestão 

 

Na sequência, visto que houve registro de utilização das informações sobre custos entre 

os respondentes, estruturou-se o sexto bloco de questões, que em continuidade e por seu 

turno, abordou o sistema de gestão de custos – SGC como ferramenta de gestão.  

Assim, iniciou-se o questionamento perguntando aos respondentes, enquanto gestores 

na Alta Direção do hospital, para quais finalidades utilizava-se a apuração e controle de 

custos. 

Para a questão em comento, que possibilitava a marcação de mais de uma opção entre 

as alternativas ofertadas, verificou-se que as finalidades: “Estudos de viabilidade de projetos e 

serviços” e “Redução de custos”, ambas obtiveram 05 marcações como resposta. Detalhe para 

o fato de que elas foram as alternativas mais assinaladas pelos respondentes como de maior 

utilização da ferramenta de custos. Conforme ilustra-se na Tabela 11. 

Ainda com considerações sobre a referida tabela, extrai-se detalhes da sequência das 

finalidades, onde viu-se que ocupando o segundo lugar estão: “Elaboração do planejamento 

estratégico” e “Campanhas internas de redução de desperdícios”, contendo quatro marcações 

cada uma. E, no terceiro lugar entre as finalidades de utilização do sistema de custos, com três 

respostas, verificou-se a marcação para a finalidade: “Tomada de decisão estratégica” e, em 

quarto lugar de interesse, as finalidades: “Renovação de contratos” e “Formação de preços”, 

ambas com 2 respondentes. 

E, em último lugar de interesse, restando com apenas uma resposta assinalada, 

manifestou o respondente utilizar o sistema de gestão de custos, pela Alta Direção, nas 

negociações com compradores de serviços.  

As respostas à questão possibilitaram verificar que efetivamente existe a utilização da 

apuração e controle dos custos pelas Altas Direções dos hospitais. Inclusive para uma 

diversidade de situações administrativas, evidentemente algumas supostamente mais 

prioritárias que outras, como detalhou-se na classificação. 
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Com base nessas considerações pode-se até admitir que a preocupação maior dos 

gestores é com relação à prospecção de novos negócios, como exemplificou a opção pela 

alternativa “estudos de viabilidade de projetos e serviços”, e internamente, visando suas 

situações de dispêndios financeiros, como exemplificou a marcação na alternativa “redução 

de seus custos”. 

 

Tabela 11 – Número e proporção das finalidades em que se utiliza a apuração e 

controle de custos. 

Finalidades de utilização dos custos  N %  

Estudos de viabilidade de projetos e serviços  5 19,23 

Redução de custos 5 19,23 

Elaboração do planejamento estratégico 4 15,38 

Campanhas internas de redução de desperdícios  4 15,38 

Tomada de decisão estratégica 3 11,54 

Renovação de contratos  2 7,69 

Formação de preços 2 7,69 

Negociação com compradores de serviços  1 3,85 

Total 26 100,00 

 

Finalizando-se o sexto bloco de perguntas, como também as questões dirigidas aos 

respondentes possuidores de sistemas de gestão de custos, a eles foi perguntado: “se 

concordavam com a afirmação de que as informações, geradas pelo SGC, eram de grande 

valia no sentido de subsidiar o processo de tomada de decisão estratégica pela Alta Direção 

do hospital?”. Verificou-se que a maioria da amostra afirmou concordar plenamente com a 

propositura, conforme evidencia a Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Número e proporção da concordância com a afirmação sobre a validade 

das informações, geradas pelo SGC, no processo de tomada de decisão pela Alta 

Direção. 

Custos como subsídio na tomada de decisão N %  

Concordo plenamente  6 100,0 

Total 6 100,0 

 

A posição categórica na concordância à afirmação, expressa por todos os respondentes, 

é intrigante, pois confrontando-se com respostas anteriores, como as vistas na Tabela 11, 



 

 

88 

especificamente onde viu-se que o sistema de gestão de custos não aparecia ser tão 

francamente utilizado para a tomada de gestão estratégica, possuindo apenas 3 respostas que 

assinalou a utilização do sistema de gestão de custos para esse fim, ou seja, tomada de decisão 

estratégica. Entretanto, agora com uma abordagem mais direcionada sobre o assunto, 

verificou-se a ampliação da concordância.  

Dessa divergência nos quantitativos de respostas, pode-se até admitir, dentre outras 

considerações, que apesar de os respondentes concordarem plenamente com a importância e 

valia dos custos na tomada de decisão, a metade dos respondentes na amostra não está 

efetivamente utilizando as informações do sistema para sua gestão. Ou seja, eles até 

concordam com a aplicabilidade dos custos na tomada de decisão, no entanto, algo os impede, 

ou os distancia da utilização da ferramenta gerencial, quer seja por inexatidão das 

informações, por conhecimento mediano das informações, ou mesmo por perfil gerencial dos 

respondentes. 

 

 

7º Bloco: Considerações sobre a não utilização de um sistema de gestão de custos - SGC 

 

O sétimo e último bloco de perguntas tratou do levantamento das considerações acerca 

da não utilização de um sistema de custos – SGC. Nesse bloco, figuraram com suas opiniões 

apenas dois hospitais, que representava 25% da amostra. 

Esses respondentes foram os que apresentaram resposta negativa à questão de número 

04 do questionário, relativa à existência de uma área ou setor no hospital que fosse 

responsável por apurar e calcular custos em suas organizações. Condição que na opção 

negativa orientava aos respondentes direcionarem-se ao sétimo bloco, em comento, para 

verificação dos motivos da não utilização, sobre opinião acerca do tema e mesmo sobre o 

processo de gestão hospitalar de uma forma em geral. 

Nesse sentido, foi possível verificar que apesar de os hospitais afirmarem não possuir 

um sistema de custos, coincidentemente ambos os gestores respondentes informaram que os 

respectivos hospitais estão analisando a implantação de um sistema, conforme consta da 

Tabela 13.  
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Tabela 13 – Número e proporção dos motivos sobre a ausência do cálculo de custos  

Motivos da ausência N %  

O hospital está analisando a implantação de um SGC 2 100,0 

Total 2 100,0 

 

A assinalação da opção, que demonstrou a condição de busca, ainda em fase de análise, 

para a implantação do sistema e, evidentemente, considerando-se suas funcionalidades, 

transpôs inclusive eventual e imediata existência de limitações financeiras, que pudessem 

representar obstáculos financeiros para a implantação em comento. 

Tal pressuposto deriva-se do desaproveitamento da oportunidade, aberta aos 

respondentes, na questão que buscou identificar os motivos da ausência do cálculo de custos 

no hospital, de poderem assinalar a opção: “o hospital não dispõe de recursos financeiros para 

esse fim”. 

Apesar disso e, reforçado pela opção feita, o posicionamento dos hospitais para a 

situação em discussão, ainda é de análise, que sugere fase de estudo para implantar-se a 

ferramenta e, por conseguinte fazer-se uso de suas informações no processo de gestão do 

hospital, podendo ocorrer em qualquer horizonte temporal, curto, médio ou mesmo longo 

prazo. 

Apesar de não possuírem um sistema de gestão de custos, chamou-se essa parcela dos 

respondentes a opinar sobre os processos de apuração e controle de custos. Para o 

questionamento feito, ambos respondentes assinalaram ser “muito importante” os processos.  

Infere-se, portanto a partir de suas respostas, o reconhecimento da elevada importância 

assinalada pelos respondentes, vez que não entenderam ser apenas “importante”, como 

facultou-se assinalar na questão respondida, mas optaram por assinalar a opção máxima 

dentre as demais alternativas que a questão ofertava para marcação. 

O entendimento de ser “muito importante”, a apuração e o controle de custos, Tabela 

14, de certa forma confirma a resposta à questão anterior, registrada na Tabela 13, que 

constou da informação de que o hospital estaria analisando a implantação de um SGC. 
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Tabela 14 – Número e percentual da opinião a respeito da apuração e controle de custos 

pelos hospitais que não possuem um sistema de gestão de custos. 

Opinião sobre a apuração e controle de custos N %  

Muito importantes 2 100,0 

Total 2 100,0 

 

Encerrando-se o sétimo bloco de questões perguntou-se, a essa parcela de gestores, o 

que era considerado importante, de uma forma em geral, no processo de gestão hospitalar. 

Para o questionamento, representado na Tabela 15, verificou-se a maior concentração 

das respostas nos tópicos: “Evitar desperdícios”, “Formação de preços no hospital” e “Gestão 

e otimização da aplicação dos recursos financeiros disponíveis”.  Todas alternativas passíveis 

de serem subsidiadas, em um processo de tomada de decisão sobre os temas, utilizando-se dos 

dados, informações e análises de um sistema que proporcione a efetiva apuração e controle de 

custos de uma unidade hospitalar. 

 

Tabela 15 – Número e proporção dos itens considerados importantes na gestão 

hospitalar, entre os hospitais que não possuem um sistema de gestão de custos. 

Importância na gestão hospitalar N %  

Evitar desperdícios 2 22,22 

Formação de preços no hospital 2 22,22 

Gestão e otimização da aplicação dos recursos financeiros 

disponíveis 

2 22,22 

Gerenciamento individualizado por dispêndios (ex: materiais 

médico-hospitalar, contratos, pessoal etc 

1 11,11 

Decidir estrategicamente baseado em informações de mercado 1 11,11 

Decidir estrategicamente baseado em informações financeiras 

internas 

1 11,11 

Total 9 100,00 

 

Em complemento às apresentações e interpretações das respostas aos questionários, bem 

como para proporcionar uma melhor visualização gráfica entre alguns resultados, realizou-se 

o cruzamento entre as respostas predominantes entre duas questões, como facultava o sistema 

de tabulação de dados. A partir disso, obteve-se pontos de confronto que favorecia inferir 

considerações, realizar críticas, alcançar confirmações e validações entre as respostas 

prestadas. Considerações essas, já parcial e brevemente antecipadas quando das interpretações 
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individualizadas de algumas questões. Assim, na seqüência, apresenta-se os resultados desses 

confrontamentos. 

Preliminarmente, ao comparar-se os percentuais de respostas dadas para as perguntas: 

“Nível de conhecimento do Sistema de Gestão de Custos”, com a “Importância do sistema na 

tomada de decisão”, pode-se verificar que 83,3% dos respondentes possui apenas nível médio 

de conhecimento de seus sistemas e ao mesmo tempo dá muita importância para o referido 

sistema no seu processo de tomada de decisão, além de considerá-lo de alta prioridade 

conforme é o complemento da resposta, vide Tabela 16.  

Situação até certa forma inusitada, pois apesar da confirmação de ser “muito 

importante” o sistema para o processo de tomada de decisão, o nível de conhecimento das 

informações, foi declarado como apenas mediano. Como levou-se a pressupor os coincidentes 

percentuais de respostas. 

Em contrapartida aqueles que manifestaram terem alto nível de conhecimento, 16,7%, 

entenderam também que o sistema é importante, mas não de alta prioridade para subsidiar o 

processo de tomada de decisão na unidade hospitalar, como restou demonstrado nos 

percentuais da tabela a seguir. 

 

Tabela 16 – Comparação entre o nível de conhecimento das informações geradas pelo 

sistema de gestão de custos, com a importância do sistema na tomada de decisão. 

Nível de conhecimento  →  

X 

Importância do SGC na tomada de decisão 

Médio Alto Total 

Muito importante, alta prioridade 83,3% 0,0% 83,3%  

Importante, mas não de alta prioridade 0,0% 16,7% 16,7%  

Total 83,3%  16,7%  100,0%  

 

Com base nos confrontamentos descritos acima, no mínimo duas possibilidades há de se 

extrair da situação: 

A primeira é com relação ao grupo maior, com conhecimento mediano, mas que 

considera muito importante o sistema de custos na tomada de decisão 83,3%. Essa condição, 

leva-nos a presumir, entre outras suposições, que mesmo tendo o modesto e mediano 

conhecimento, sobre dados e informações, as mesmas têm sido suficientes para fazê-los 

compreender, atestar e reconhecer a elevada importância que possuem seus sistemas nas 

decisões que tomam no âmbito de seus hospitais. 
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A segunda possibilidade é com relação ao percentual que possui alto nível de 

conhecimento de seu sistema, mas que o considera apenas importante, e não de alta prioridade 

nas decisões 16,7%. Desse enfoque pode-se supor, entre outros aspectos, que esse gestor faz 

uso de outras variáveis que considera mais impactantes no seu processo decisório, ou até 

mesmo, sua amplitude decisória não serve-se de dados e informações financeiras para suas 

decisões no âmbito de seu hospital. 

Outro confronto representado graficamente é com relação ao “nível de exatidão do 

SGC”, com a atribuída “importância do sistema na tomada de decisão”, conforme 

demonstrado na Tabela 17.  

Esse encontro possibilita verificar que mesmo tendo sido majoritária a consideração de 

ser “muito importante” o sistema na tomada de decisão, com 83,3%, em contrapartida viu-se 

também que a maior parcela das respostas demonstrou trabalhar apenas com um nível 

“razoável” de exatidão de seus sistemas, um percentual na ordem de 66,7%, como pode ser 

observado na totalização da coluna em comento. 

 

Tabela 17 – Comparação entre o nível de exatidão das informações geradas pelo 

sistema de gestão de custos , com a importância do sistema na tomada de decisão. 

Nível de exatidão do SGC →  

X 

Importância do SGC na tomada de decisão 

Razoavel-

mente exato 

Exato Total 

Muito importante, alta prioridade  50,0% 33,3% 83,3%  

Importante, mas não de alta prioridade 16,7% 0,0% 16,7%  

Total 66,7%  33,3%  100,0%  

 

A próxima análise cuidou de explorar o comportamento das variáveis “consulta” versus 

“conhecimento”. Por intermédio de seus níveis de amplitude, buscou-se identificar se uma 

maior intensidade de consulta coincidia ou mesmo emparelhava-se percentualmente com 

maior nível de conhecimento. Confronto demonstrado na Tabela 18 a seguir.  
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Tabela 18 – Comparação entre os níveis de consulta e de conhecimento sobre as 

informações geradas pelo sistema de gestão de custos . 

Nível de consulta  →  

X 

Nível de conhecimento 

Algumas 

vezes 

Regular-

mente 

Total 

Médio 16,7% 66,6% 83,3%  

Alto 0,0% 16,7% 16,7%  

Total 16,7%  83,3%  100,0%  

 

Assim, com base nas Tabelas 17 e 18, focando-se nos seus percentuais majoritários, 

pode-se chegar à constatação de que: apesar do reconhecimento de “muito importante o 

sistema de gestão de custos” e, de colocarem-no em alta prioridade na tomada de decisão dos 

hospitais (83,3%); de consultarem-no “regularmente” (83,3%), em contrapartida, observa-se 

níveis de conhecimento “medianos” dos sistemas (83,3%), com níveis de exatidão das 

informações apenas “razoáveis”, (66,7%). 

Sem extenuar a possibilidade de outras considerações, dado o confronto percentual das 

quatro variáveis, pode-se inferir que: 

A prática do uso da ferramenta, confirmada na regularidade de consultas, coaduna com 

a situação demonstrada na importância reconhecida no sistema. Ou seja, certamente por 

considerar as informações sobre custos muito importantes e, de alta prioridade no processo de 

tomada de decisão, teve-se consequentemente ocorrido o registro do regular nível de consulta 

ao sistema. Assim a regularidade em consultar atesta a importância. 

Outro aspecto relevante é que em decorrência dessa freqüência regular em realizar 

consultas ao sistema é que foi possível atestar o seu nível de exatidão, em que pese a 

qualidade das informações ter sido considerada “razoável”. Lembrando que essa inferência 

restringe-se ao âmbito parcial do sistema, expressa pelo nível de conhecimento “mediano”, 

informado pelos respondentes. 

E, por último, se o conhecimento parcial do sistema, constatado pelo nível de 

conhecimento mediano, já fora suficiente o bastante para atestar o nível de exatidão razoável, 

pode-se presumir que ampliando-se o conhecimento sobre o restante do sistema, também 

poderá identificar-se outras imprecisões que comprometam a qualidade dos dados 

informações. 
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A análise a seguir traz o confronto ilustrado pela Tabela 19 demonstra, ainda que 

percentualmente, que a constante utilização das informações sobre custos guarda estreita 

relação com a frequência que o tema “monitoramento de custos” é tratado pelos respondentes, 

em conjunto com seus funcionários.  

Há de se pressupor a existência de um círculo virtuoso entre ambos, onde a utilização 

das informações pode decorrer de uma prévia discussão, ou a discussão preceder da utilização 

das informações.  

Daí podendo inferir um traço de proporcionalidade entre ambos, caso aumente-se a 

freqüência de discussão, maior utilizar-se-á as informações sobre custos, ou vice-versa, uma 

maior coleta de informações, pela constante utilização, subsidia-se uma maior freqüência da 

discussão sobre custos. 

 

Tabela 19 – Comparação entre o nível de utilização das informações geradas pelo 

sistema de gestão de custos, com a frequência que o tema custos é tratado em conjunto 

com funcionários. 

Utilização das informações sobre custos→  

X 

Frequência da discussão sobre custos  

Pouca 

utilização 

Constante 

utilização 

Total 

Algumas vezes 16,7% 16,7% 33,4%  

Regularmente 16,7% 50,0% 66,7%  

Total 33,4%  66,7%  100,0%  

 

Outra análise destacada no estudo é a apresentada na Tabela 20, onde se verificou que 

todos respondentes, com níveis de conhecimento médio e alto, concordaram que as 

informações geradas pelo sistema de gestão de custos são de grande valia no sentido de 

subsidiar o processo de tomada de decisão estratégica pela Alta Direção do hospital. Ressalva 

para a parcela de respondentes que apesar de ter conhecimento mediano do sistema, que era a 

maioria, concordou plenamente com a aplicabilidade suscitada.  
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Tabela 20 – Comparação entre o nível de conhecimento sobre as informações geradas 

pelo sistema de gestão de custos – SGC, com a afirmação sobre a validade delas no 

processo de tomada de decisão pela Alta Direção. 

Nível de conhecimento do SGC→  

X 

Custos na tomada de decisão 

Médio Alto Total 

 

Concordo plenamente 

 

83,3% 16,7% 100,0%  

Total 83,3%  16,7%  100,0%  

 

Outro ponto de destaque, e até de inquietação pelos resultados apresentados, é o 

relacionado com o nível de exatidão do sistema de gestão de custos adotados pelos hospitais, 

com a concordância da afirmação de que as informações, geradas pelo SGC, são de grande 

valia no sentido de subsidiar o processo de tomada de decisão estratégica pela alta direção do 

hospital, conforme confrontou-se na Tabela 21 a seguir.  

Sobre tal condição, deduz-se que as informações geradas pelos sistemas podem estar 

auxiliando, amparando e subsidiando o processo decisório dos hospitais, com níveis de 

exatidão das informações, apenas razoavelmente exato, como declarou o contingente de 

66,7% dos respondentes, os quais ainda atribuíram, numa escala de 1 a 5, nota 3 aos seus 

sistemas. 

Conclui-se, portanto, que podem existir usuários dos sistemas, gestores da alta direção 

dos hospitais, utilizando informações parcialmente exatas. Situação preocupante pois, pode-se 

com essa prática incorrer em resultados mal-sucedidos com a tomada de decisão. 

 

Tabela 21 – Comparação entre o nível de exatidão das informações geradas pelo 

sistema de gestão de custos com a afirmação sobre a validade delas no processo de 

tomada de decisão pela Alta Direção. 

Nível de exatidão das informações→  

X 

Custos na tomada de decisão 

Razoável-

mente exato 

Exato Total 

 

Concordo plenamente 

 

66,7% 33,3% 100,0%  

Total 66,7%  33,3%  100,0%  
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A análise a seguir, ilustrada na Tabela 22, apresenta a confirmação da concordância 

total da amostra à afirmação de que as informações, geradas pelo SGC, são de grande valia no 

sentido de subsidiar o processo de tomada de decisão estratégica pela alta direção do hospital,  

pois pode-se verificar que a maioria dos usuários, 83,3%, informaram que o nível de consulta, 

às informações geradas pelo sistema, é de “regularmente” realizarem consultas. 

 

Tabela 22. Comparação entre o nível de consulta às informações geradas pelo sistema 

de gestão de custos, com a afirmação sobre a validade delas no processo de tomada de 

decisão pela Alta Direção. 

Nível de consulta às informações→  

X 

Custos na tomada de decisão 

Algumas 

vezes 

Regular-

mente 

Total 

 

Concordo plenamente 

 

16,7% 83,3% 100,0%  

Total 16,7%  83,3%  100,0%  

 

Ressalta-se que as informações deduzidas a partir das Tabelas 20, 21 e 22, que  

demonstraram a comparação com a pergunta que confirmou a plena concordância dos custos 

na tomada de decisão, apesar de terem evidenciado em suas maiorias o nível de conhecimento 

mediano dos respondentes, com relação aos seus próprios sistemas de gestão de custos, e estes 

sistemas terem sido considerados, pelos próprios usuários, como tendo um nível de exatidão 

razoável. Houve também, em contrapartida, o registro quanto a regularidade na realização de 

consultas às informações, conforme também demonstrou a amostra. Enfim, apesar de sugerir 

certo antagonismo, as respostas serviram para demonstrar e atestar que existe a utilização das 

informações no processo decisório, independente do nível ou grau de dedicação de seus 

usuários. 

Em outro aspecto, ilustrado pela Tabela 23, pôde-se verificar como estava estruturado o 

sistema de gestão de custos dos hospitais, em contraposição com a importância, afirmada 

pelos usuários/gestores, do SGC para a tomada de decisão desses respondentes.  

Desse confronto, viu-se que a maioria 87,5%, consideraram-no muito importante e de 

alta prioridade, mas apenas 50% operam com sistemas integrados de gestão, existindo 

estruturas improvisadas, como planilhas eletrônicas e, até mesmo estruturas arcaicas como 

planilhas manuais para apuração e controle dos custos. 
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Condição que demonstrou uma heterogeneidade nas estruturas dos sistemas da amostra 

pesquisada, apesar de alguns respondentes informarem que usam mais uma das estruturas. Tal 

discrepância pressupõe, entre outros aspectos, a tentativa de elevação do nível de evolução 

dos sistemas de apuração, a busca pela melhora do grau de maturidade da gestão hospitalar e 

o nível de envolvimento dos gestores da alta direção e, do próprio segmento de saúde, com a 

ferramenta custos para a aplicação no processo de tomada de decisão. 

 

Tabela 23 – Comparação entre a importância atribuída ao sistema de gestão de custos 

na tomada de decisão, com a estrutura do sistema de informação de custos. 

Importância →  

X 

Estrutura 

Muito 

importante, 

alta 

prioridade. 

Importante, 

mas não de 

alta 

prioridade 

Total 

Sistema integrado de gestão, adquirido pronto 50,0% 00,0% 50,0%  

Planilhas eletrônicas (Ex.: Microsoft office 

Excel, etc) 
25,0% 00,0% 25,0%  

Sistema próprio da empresa 00,0% 12,5% 12,5%  

Planilhas manuais 12,5% 00,0% 12,5%  

Total 87,5%  12,5%  100,0%  

 

Com o propósito de aprofundar o entendimento a partir da informação dos respondentes 

de que o sistema de gestão de custos era muito importante e de alta prioridade para a tomada 

de decisões, buscou-se identificar quais eram as finalidades para as quais utilizava-se a 

apuração e controle de custos. 

Assim, com base na ilustração da Tabela 24, pode-se verificar que a importância do 

SGC na tomada de decisão, concentra-se em sua maioria, nos estudos de viabilidade de 

projetos e serviços, na redução de custos e na elaboração do planejamento estratégico, 

finalidades com percentuais de 18,18%. 

Ressalva para a finalidade “tomada de decisão estratégica”, com 13,64%, ou seja 3 

respondentes, não ter sido assinalada entre as primeiras das finalidades da apuração e controle 

de custos, tendo em vista que a “muito importância e alta prioridade” do SGC fundava-se na 

sua utilização no processo de tomada de decisão.  

Condição discrepante, pois outras finalidades assinaladas como mais utilizadas, como: 

estudos de viabilidade, redução de custos e, principalmente, elaboração do planejamento 
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estratégico, guardam íntima relação com a tomada de decisão estratégica, o que demandaria a 

assinalação simultânea para as finalidades em comento. 

 

Tabela 24 – Comparação entre a importância atribuída ao sistema de gestão de custos 

na tomada de decisão, com as finalidades em que se utiliza a apuração e controle de 

custos. 

Importância →  

 

X 

 

Finalidades  

Muito 

importante, 

alta 

prioridade 

Total 

Estudos de viabilidade de projetos e serviços  18,18% 18,18%  

Redução de custos 18,18% 18,18%  

Elaboração do planejamento estratégico 18,18% 18,18%  

Campanhas internas de redução de desperdícios 13,64% 13,64%  

Tomada de decisão estratégica 13,64% 13,64%  

Formação de preços 9,09% 9,09%  

Renovação de contratos  4,55% 4,55%  

Negociação com compradores de serviços  4,55% 4,55%  

Total 100,0%  100,0%  

 

Por fim, em vista de avaliar a compreensão adequada dos respondentes, que 

diagnosticaram o estágio evolutivo de seus próprios sistemas de custos, segundo o modelo de 

quatro estágios proposto por Kaplan e Cooper (1998), comparou-se suas respostas com outra 

questão que abordava as estruturas dos sistemas, quesito também utilizado pelos autores para 

definição do estágio dos sistemas. 

Dessa comparação, ilustrada na Tabela 25, pôde-se então verificar que a maioria 

informou estar no estágio 4, ou seja, 62,5%. No entanto, informaram terem sistema integrado 

de gestão, um percentual menor, ou seja, 50,0%. Lembrando que esse requisito relativo à 

integração é um dos aspectos preponderantes para se classificar um sistema de custos dentro 

do estágio 4, daí tem-se uma condição discrepante que pode sugerir lapso no enquadramento 

adequado por uma parcela dos respondentes em diagnosticar seus sistemas no estágio 

apropriado. 

Outra situação também conflitante, quanto ao diagnóstico feito pelos respondentes, é a 

relacionada às estruturas de apoio tecnológico à apuração de custos. As respostas 

evidenciaram estruturas rudimentares de apuração e controle, tais como: planilhas eletrônicas, 

sistemas próprios e até mesmo planilhas manuais, que totalizam 50% da amostra, conforme 
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registrou os respondentes e a seguir, na Tabela 25, pode-se ver ilustrado no somatório dos 

percentuais dessas estruturas obsoletas, evidentemente em relação a um sistema integrado de 

gestão, previsto como requisito necessário de enquadramento no estágio 4 de Kaplan e 

Cooper (1998). 

 

Tabela 25 – Comparação entre o estágio dos sistemas de custos, com a estrutura dos 

sistemas de informação de custos. 

 

 

Estágio →  

X 

Estrutura  

Quadrante 

Total 2 3 4 

Sistema integrado de gestão, adquirido pronto 12,5% 0,0% 37,5% 50,0%  

Planilhas eletrônicas (Microsoft Office Excel, 

etc)  
0,0% 0,0% 25,0% 25,0%  

Sistema desenvolvido pela própria empresa 

(hospital) 
0,0% 12,5% 0,0% 12,5%  

Planilhas manuais 0,0% 12,5% 0,0% 12,5%  

Total 12,5%  25,2%  62,5%  100,0%  

 

Em síntese, um traço evidente que se extrai de grande parte dos resultados é que existe 

uma heterogeneidade de estágios entre os hospitais respondentes, resultante da condição, 

meio de obtenção e nível das informações com que se configura a gestão de custos, quer seja 

em se tratando dos estágios dos sistemas de informação ou mesmo na qualidade das 

informações produzidas. 

Exemplificaram essa disparidade, situações como sistemas gerando informações com 

nível de exatidão razoável e uso de planilhas manuais, são enfim condições que suscitam 

desqualificação da qualidade dos dados, pressupondo-se, por conseguinte a inadequação dos 

relatórios financeiros eventualmente consultados.  

Os quais, por suas vezes, podem produzir inadequada ou equivocada identificação dos 

gastos com elaboração dos custos do produto/serviço para o cliente. Incorrendo também na 

inadequação de outra perspectiva da gestão empresarial que é o controle operacional e 

estratégico.  

Constatações sobre as quais há de se inferir que o enquadramento apropriado dos 

sistemas ainda está em processo de migração do estágio 1 para o estágio 2. Onde os aspectos 
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do sistema, respectivamente em síntese, são “falhos”, migrando para sistemas “voltados para 

a geração de relatórios financeiros”, como ensina Kaplan e Cooper (1998). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em uma perspectiva generalizada, a gestão empresarial contemporânea atua em meio a 

condicionantes que vão desde o acirramento da competitividade, passando também pela 

influência do mercado consumidor, até chegar à condição de se ter que atuar com margens 

cada vez mais estreitas de lucro. 

Somam-se às condicionantes externas as exigências legais que, dentre outros 

procedimentos formais e relacionando-se com o tema em estudo, determinam a apresentação 

de planilhas de custos para efeito de participação em processos licitatórios, ou em outros 

casos, como no reajustamento de preços de serviços, tal como ocorre nas mensalidades 

escolares e ainda, em demandas judiciais, para assegurar quaisquer esclarecimentos e 

sustentação em conflitos de revisões de preços. 

A gestão profissional adequada passa pelo conhecimento, apuração e controle do custo 

dos produtos elaborados e dos serviços prestados por qualquer tipo de organização, valendo-

se de métodos de custeamento existentes, que devem ser implantados de conformidade com o 

perfil e necessidade de cada setor e porte do empreendimento, juntamente com outros 

recursos estratégicos que compartilhem com os objetivos da organização. 

A partir da compreensão de que a gestão dos custos é indispensável para qualquer 

modelo de organização, ressaltam-se desse universo as unidades hospitalares, que além das 

condicionantes já mencionadas, operam cotidianamente com limitações de recursos 

financeiros disponíveis.  

Algumas dessas organizações, em situação mais delicada ainda por desconhecerem os 

custos de cada um de seus serviços e, ao mesmo tempo, ter de vendê-los a clientes que 

definem o quanto vão pagar, uma vez que, como muito se debate, os hospitais não possuem 

amplo poder de barganha frente aos contratadores de seus serviços e invariavelmente se 

submetem às tabelas de preços determinadas tanto pelo SUS, quanto por outros convênios de 

plano privado de saúde. 

O presente estudo não teve a intenção de se constituir como um manual de custos 

hospitalares, ou mesmo um roteiro básico de como se implantar uma gestão estratégica de 

custos. Teve como propósito servir como elemento de reflexão, entre outros aspectos, a 
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respeito da importância, aplicação, implicações devido à ausência ou inexatidão da ferramenta 

gerencial custos, apoiando-se referencial teórico relacionado e, obtendo dados e informações 

de como se procedia a utilização de métodos e sistemas de custos na gestão de hospitais na 

cidade de Goiânia-GO.  

Registra-se que constituíram-se como limitações da pesquisa em primeiro lugar a 

proteção ou mesmo o não fornecimento de informações por parte de alguns hospitais, tendo 

ocorrido situações como desistência de participação no processo, disponibilização dos dados 

somente com datas bem superiores a de limite de devolução dos questionários, ou adiamentos 

intermináveis nos retornos, havendo, para solução dos casos, necessidade de relacionamento 

pessoal/profissional e até mesmo de convencimento para obtenção dos dados. 

Talvez pela própria característica do tema “custos” sugerir eventual exposição de 

questões financeiras internas, apesar de, por diversas ocasiões, ter sido informado aos 

respondentes que a pesquisa não se tratava de levantamento da situação financeira da 

instituição, mas que apenas se preocupava com aspectos relativos à gestão de custos. 

Outro obstáculo percebido quando da realização da pesquisa foi em decorrência de não 

ter localizado pesquisa ou estudo prévio de domínio público, sobre o tema custos no segmento 

da saúde, em Goiânia, ou mesmo Goiás, que pudesse subsidiar comparativos temporais, 

evolutivos, situacionais etc. Ou mesmo, que pudesse fornecer informações para novas ou 

direcionadas abordagens, como por exemplo, identificação do volume de hospitais que 

possuíam determinado sistema de custeio, para assim direcionar uma pesquisa comparativa 

entre os referidos hospitais.  

Apesar da existência ou ocorrência de limitações, entende-se que de maneira geral, 

contando com a disponibilidade, apoio e compreensão científica dos gestores respondentes, 

integrantes da amostra pesquisada, foi possível analisar as práticas da gestão dos custos em 

hospitais de alta complexidade na cidade de Goiânia. 

Análise possibilitada em decorrência do cumprimento aos objetivos específicos 

propostos para a realização da pesquisa, onde em primeiro aspecto buscou-se verificar 

condições de existência, conhecimento e credibilidade de sistemas e métodos de apuração e 

controle de custos. 

Condições que foram evidenciadas por intermédio da amostra pesquisada, formada por 

08 hospitais, onde em 06 unidades registrou-se a existência de sistemas de gestão de custos - 

SGC. E relativamente a esses possuidores dos sistemas foi possível identificar que o método 
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de custeio mais utilizado, com 55,6%, foi o método de custeio por absorção. Já o nível de 

conhecimento, sobre as informações produzidas pelos SGCs, registrou maioria de 83,3% para 

conhecimento de nível médio. A credibilidade dos sistemas foi evidenciada por meio do nível 

de exatidão, o qual teve atribuído nota 3, em 66,7% da amostra tendo, como maioria, 

considerado seus SGCs razoavelmente exatos.  

Já no segundo aspecto, que atendeu ao objetivo específico de conhecer acerca da 

utilização das informações sobre custos nos processos de tomada de decisão, foi verificada 

evidencia de que a maioria, formada por 83,3%, realizava consultas de forma regular ao 

sistema. Já uma outra maioria, de 66,7%, informou que regularmente discutia-se, em sua 

gestão, o tema custos em conjunto com seus funcionários. E, com o mesmo percentual 

majoritário, outra parcela informou sobre a constante utilização dos sistemas de gestão de 

custos, de uma forma em geral, em seus próprios hospitais. A tomada de decisão, valendo-se 

da importância dos sistemas de gestão de custos, foi registrada por um percentual de 83,3% e, 

confirmada pela maioria absoluta, concordante à afirmação de que as informações geradas 

pelo SGC eram de grande valia no sentido de subsidiar o processo de tomada de decisão 

estratégica por parte da alta direção do hospital. Exemplificando-se a utilização das 

informações dos sistemas de custos, as finalidades para as quais tiveram maioria de registros, 

ambas com 19,23%, foram: realização de estudos de viabilidade de projetos e serviços e 

redução de custos. 

E, no terceiro aspecto, relacionado ao objetivo da pesquisa que era de diagnosticar o 

estágio dos sistemas de custos utilizados pelos hospitais, foi possível atendê-lo por meio dos 

registros que se obteve, como maioria, da utilização do método de custeio por absorção em 

55,6%. Foi verificado que 54,5% das instituições pesquisadas apura e controla seus custos 

utilizando como referencial seus centros de custos (farmácia, UTI etc). E, relativamente à 

estrutura de tecnologia da informação, 50% das instituições pesquisadas declarou que possui 

sistema integrado de gestão, adquirido pronto. E, por meio de uma auto-análise, utilizando o 

modelo de Kaplan e Cooper (1998) como referencial, 50% entendeu que seus sistemas de 

custos possuem características que os enquadram no estágio 4, que marca o estágio evolutivo 

mais elevado dos sistemas de gestão de custos. Enquadramento controverso por ter, em outras 

questões, afirmado posições contrárias aos requisitos necessários para enquadramento no 

nível 4, tais como: nível de exatidão mediano das informações, utilização de planilhas 

eletrônicas para apuração e controle de custos, maioria utilizando método de custeio por 

absorção. 
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Apresentados, de forma geral, os dados da amostra pesquisada. Tem-se a expectativa de 

que a pesquisa e seus resultados possam produzir efeitos, estímulos, reflexões junto aos 

envolvidos e eventuais interessados, como por exemplo, em primeiro plano, uma auto 

avaliação dos hospitais respondentes, para que possam conhecer a si mesmos e também a seus 

semelhantes, por intermédio da perspectiva de seus avanços, estagnações ou enfim, seus 

estágios evolutivos, para que possam implementar, por conseguinte, melhorias e otimizações 

em suas próprias unidades, ou compartilhar conhecimento entre os interessados. Valendo da 

compreensão da importância da gestão de custos hospitalares, como restou demonstrado no 

estudo. 

Espera-se também de que haja contribuição do trabalho como elemento de reforço do 

auto-convencimento, entre os gestores respondentes da importância dos assuntos abordados 

no referencial teórico e na pesquisa, para que possam ser utilizados como argumento de 

defesa junto aos demais âmbitos decisórios dos hospitais, na sustentação da implantação ou 

manutenção da gestão de custos.  

Outra contribuição que o estudo pode proporcionar é servir de alerta aos hospitais, que 

condicionantes externas como mercado, consumidores, concorrência, clientes, legislações 

entre outros haverão de uma forma ou outra requererem, desafiarem ou mesmo cobrarem a 

existência de apuração e controle de custos de suas unidades hospitalares. Devendo, portanto, 

anteciparem-se adotando rigorosos sistemas de custos com nível de conhecimento e exatidão 

elevados e estruturas compatíveis com o porte e necessidade de suas unidades hospitalares. 

A pesquisa realizada abre perspectivas para futuras investigações, uma vez que feito o 

diagnóstico do estágio dos hospitais, é possível, por exemplo, prosseguir com outras 

iniciativas, visando, entre outros direcionamentos, focar mais precisamente a pesquisa em 

hospitais que possuam o mesmo tipo de sistema de custeio, realizando-se estudos de casos 

individuais ou comparativos. 

Oportunizará investigar, por intermédio de futuras pesquisas, a gestão da tecnologia da 

informação, voltada para o segmento da saúde e, suas ferramentas gerenciais como foi aqui 

tratado o tema gestão de custos. 

Abre-se também a perspectiva de ocorrerem pesquisas de cunho comercial, visando 

obter dados e informações mais direcionadas, para posteriormente oferecer soluções 

tecnológicas, como sistemas de informação apropriados para o segmento da saúde, ou para 

apuração de custos; também auditorias especializadas para diagnósticos individuais de 
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discrepâncias ou irregularidades internas relativas a custos; ou ainda, consultorias para 

implantação de sistemas de gestão de custos entre outras perspectivas. 

Sob o ponto de vista do pesquisador, entende-se que os resultados intentados com o 

desenvolvimento da pesquisa foram alcançados, muitas questões que provocavam 

inquietações iniciais e que estimularam o estudo por intermédio do mestrado foram satisfeitas 

ou solucionadas.  

Em tempo, esclarece que não foi intenção deste estudo estabelecer, entre os sistemas de 

custos, qual se apresenta mais apropriado para o segmento hospitalar. A pretensão foi 

evidenciar a importância e necessidade da utilização da gestão estratégica de custos, por 

intermédio de um sistema, qualquer que seja, que possa monitorar a apuração e o controle dos 

custos, desde que partindo de uma solução primária, possam ser adotadas posteriormente 

melhorias e otimizações nos sistemas de modo a ajustá-lo com o passar do tempo e com o 

ganho de experiência e confiança nos dados e na prática do gerenciamento. 

Conclui-se que a favor das instituições hospitalares, existe uma diversidade de 

ferramentas gerenciais que podem auxiliar a gestão profissional na condução dos 

empreendimentos, no entanto é inegável que o resultado social e terapêutico, para os 

hospitais, é preponderante sobre o resultado econômico.  

Ainda assim, atualmente qualquer que seja a natureza da instituição de saúde, se pública 

ou privada, não pode se eximir ou adiar a adoção ou utilização adequada da gestão de custos, 

que possibilite e favoreça uma visão financeira das atividades desenvolvidas, dos serviços 

prestados ou produtos elaborados no âmbito do hospital, gerando com isso uma série histórica 

que ilustre o comportamento dos custos periodicamente, pois assim com um controle e 

acompanhamento tempestivos, tornar-se-á possível a contribuição efetiva dos custos na 

garantia do equilíbrio econômico financeiro da instituição, no conhecimento de suas próprias 

condições, inclusive na sua manutenção e sobrevivência do hospital. 
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APÊNDICE A – Relação dos Hospitais de Alta Complexidade da cidade de Goiânia; 

 

 
HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE  

CIDADE DE GOIÁNIA - GOIÁS 

Nível de Hierarquia : 08 - Alta HOSP/AMB 

QUANTIDADE DE 

LEITOS 

 
Nº 

CNES 
Estabelecimento SUS 

NÃO 

SUS 
TOTAL 

1 
2673932 CRER 50 12 62 

2 
2519291 FEMINA MATERNIDADE 0 44 44 

3 
2339722 HOSPITAL DA CRIANCA 58 52 110 

4 
2338424 HOSPITAL DAS CLINICAS 302 0 302 

5 
2518465 HOSPITAL DE ACIDENTADOS 0 32 32 

6 
2506815 HOSPITAL DE CANCER 186 79 265 

7 
2506661 HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD 96 0 96 

8 
2338262 HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIANIA HUGO 164 0 164 

9 
3546551 HOSPITAL DO CORACAO ANIS RASSI 0 36 36 

10 
2518406 HOSPITAL E MATERNIDADE JARDIM AMERICA 0 31 31 

11 
2337754 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA BARBARA 99 25 124 

12 
2338734 HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI 169 0 169 

13 
2337851 HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS 30 20 50 

14 
2338203 HOSPITAL LUCIO REBELO 107 32 139 

15 
2339196 HOSPITAL MATERNO INFANTIL 114 0 114 

16 
2339234 HOSPITAL MONTE SINAI 47 10 57 

17 
2339765 HOSPITAL NEUROLOGICO 11 36 47 

18 
2519208 HOSPITAL ORTOPEDICO DE GOIANIA GERALDO PEDRA 28 38 66 

19 
2338106 HOSPITAL SANTA GENOVEVA 40 0 40 

20 
2518457 HOSPITAL SANTA HELENA 0 84 84 

21 
2338173 HOSPITAL SANTA ROSA 43 16 59 

22 
2339218 HOSPITAL SÃO FRANCISCO 57 40 97 

23 
2518147 HOSPITAL SÃO SALVADOR 0 57 57 

24 
2518325 HOSPITAL TRAUMATO ORTOPEDICO 35 14 49 

25 
2519054 IGOPE 50   50 

26 
2338149 IOG INSTITUTO ORTOPEDICO DE GOIANIA 0 74 74 

27 
2338351 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA 285 15 300 

 

Fonte: Elaborado a partir de FCES – Ficha do Estabelecimento de Saúde  

Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Es_Nome.asp?VTipo=0> Acesso em: 22 jul.2010 

Acessos diversos em: 22/07/2010 

  27 Hospitais de Alta Complexidade, com mais de 30 leitos, na cidade de Goiânia -GO, que atendem 

pacientes SUS e não SUS 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702673932&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702519291&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702339722&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338424&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702518465&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702506815&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702506661&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338262&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208703546551&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702518406&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702337754&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338734&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702337851&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338203&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702339196&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702339234&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702339765&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702519208&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338106&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702518457&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338173&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702339218&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702518147&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702518325&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702519054&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338149&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338351&VListar=1&VEstado=52&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Es_Nome.asp?VTipo=0
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

ALFA – FACULDADES ALVES FARIA – MESTRADO PROFISSIONAL EM 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO OESTE 

ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA PESQUISA SOBRE:  

A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS E SISTEMAS DE CUSTOS NA GESTÃO DE HOSPITAIS DA 

CIDADE DE GOIÂNIA. 

 

1º Bloco: Perfil do respondente 

 

01 – Qual o seu cargo/função ocupado dentro da Alta Direção do hospital? 

(   ) Diretor Presidente ou equivalente 

(   ) Diretor Administrativo ou equivalente 

(   ) Diretor Financeiro ou equivalente 

(   ) Diretor Técnico ou equivalente 

(   ) Outro: _______________________________________________________________________ 

02 – Qual a sua formação acadêmica? 

(   ) Administração 

(   ) Contabilidade 

(   ) Economia 

(   ) Medicina 

(   ) Outro: _______________________________________________________________________ 

02-1 – Possui especialização acadêmica em gestão em qual(is) área(s)? 

(   ) Não possuo especialização em gestão 

(   ) Gestão Hospitalar 

(   ) Gestão em Marketing 

(   ) Gestão Financeira 

(   ) Gestão de Pessoas 

(   ) Gestão de Suprimentos 

(   ) Outro: _______________________________________________________________________ 

 

 

2º Bloco: 

Existência de apuração e controle de custos no hospital (Tecnicamente denominado como:  

SGC – Sistema de Gestão de Custos ou SACH – Sistema de Apuração de Custos 
Hospitalares) 

 

03 – Quanto ao serviço de contabilidade do hospital: 

(   ) É feito por serviço do próprio hospital 

(   ) É feito por serviço terceirizado 

(   ) É misto (parte feito por serviço próprio e parte por serviço terceirizado)  

(   ) Outro: _______________________________________________________________________ 

 

04 – Existe uma área (setor, departamento etc) que é responsável por calcular os custos do hospital? 

(   ) Sim,  

(   ) Sim, o serviço é do próprio hospital 

(   ) Sim, o serviço é terceirizado 

(   ) Sim, o serviço é misto, parte do hospital e parte terceirizado 

 

(   ) Não  

(Por favor, caso tenha assinalado essa opção, passe a responder a partir da questão de nº 17) 
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3º Bloco: Estrutura do Método de Custeio do Hospital e do Sistema de Informação correlato 

 

05 – Qual o método de custeio utilizado no hospital? (Se conjugado assinalar 2 opções ou mais) 

(   ) Método de Custeio por Absorção 

(   ) Método de Custeio Variável 

(   ) Método de Custeio ABC 

(   ) Não existe 

(   ) Outro: _______________________________________________________________________ 

 

06 – São exemplos de custos apurados e controlados pelo hospital? 

(   ) Por centro de custos (Ex.: Setor de Farmácia, Setor de Lavanderia, Recepção etc) 

(   ) Por grupo de custos (Ex.: Pessoal, Material/Medicamentos, ) 

(   ) Procedimentos (Ex.: Cirurgia, Curativos, etc) 

(   ) Serviços (Internação (leito dia), Consulta, Refeição etc) 

(   ) Não existe 

(   ) Outros: _______________________________________________________________________ 

 

07 – Como está estruturado o Sistema de Informações de Custos no hospital?  

(Tecnicamente denominado como:  SGC – Sistema de Gestão de Custos ou SACH – Sistema de 

Apuração de Custos Hospitalares) 

 

(   ) Planilhas eletrônicas (Microsoft office Excel, etc) 

(   ) Planilhas eletrônicas migrando para novo sistema 

(   ) Sistema próprio da empresa (denominado : _________________________________________) 

(   ) Sistema integrado de gestão, adquirido pronto (denominado: ___________________________) 

(   ) Planilhas manuais 

(   ) Outro: _______________________________________________________________________ 
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08 – Quanto ao sistema de informação utilizado no hospital, para gerenciamento do custeio, é 

possível afirmar que as características gerais dele encontram-se mais compreendidas em qual dos 

quadrantes abaixo? 

 

Assinale a 

opção que 

mais 

representa a 

realidade do 

seu hospital 

Quadrante 1 Quadrante 2 Quadrante 3 Quadrante 4 

(     ) 
 

 

(     ) 
 

 

(     ) 
 

 

(     ) 
 

 

  A qualidade 
dos dados 
apresenta 

muitos erros e 
grandes 

variações; 

 A qualidade 
dos dados 
cumpre os 

padrões de 
auditoria, não 

oferecendo 
surpresas; 

 Existência de 
bancos de 
dados 

compartilhados, 
com sistemas 

independentes e 
vínculos 
informais; 

 Possui bancos 
de dados e 
sistemas 

totalmente 
integrados; 

 O sistema é 
inadequado 

na geração 
de 
relatórios 

financeiros;  

 O sistema 
está adequado 

às necessidades 
de geração de 
relatórios 

financeiros; 

 O sistema 
está adequado 

às necessidades 
de geração de 
relatórios 

financeiros; 

 Sistemas 
apropriados para 

geração de 
relatórios 
financeiros; 

 Não oferece 

avaliação 
adequada com 
gastos com 

serviços, 
produtos, 

clientes; 

 Sistemas 

imprecisos na 
avaliação de 
gastos com 

serviços, 
produtos 

clientes. Não 
permite 
visualizar 

custos e lucros; 
 

 Os gastos 

com serviços, 
produtos, 
clientes são 

feitos por meio 
de vários 

sistemas, 
trabalha com 
método ABC e 

os sistemas 
independentes. 

  Os gastos com 

serviços, 
produtos, 
clientes são 

feitos por meio 
de vários 

sistemas, 
trabalha com 
gerenciamento 

do método ABC 
e os sistemas são 

integrados; 

 Sistema não 

oferece 
adequadamen
te controle 

operacional e 
estratégico. 

 Controle 

operacional e 
estratégico 
limitado ou 

desatualizado.  

 Vários 

sistemas 
independentes 
de avaliação do 

desempenho. 

 Sistemas de 

avaliação do 
desempenho. 

Em síntese: os 

aspectos do 

sistema são 

falhos. 

Em síntese: os 

aspectos do 

sistema são  

voltados para a 

geração de 

relatórios 

financeiros 

Em síntese: os 

aspectos do 

sistema são  

Especializados 

Em síntese: os 

aspectos do 

sistema são 

Integrados 
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4º Bloco: Nível de conhecimento e credibilidade do sistema de informação de custos  

 

09 - Qual o seu nível de conhecimento sobre as informações geradas pelo Sistema de Gestão de Custos 

- SGC? 

(   ) Baixo  

(   ) Médio 

(   ) Alto 

 

10 - Qual o nível de “Exatidão” do Sistema de Gestão de Custos adotado pelo hospital? E qual a sua 

respectiva nota numa escala de 1 a 5? (Ressalvando que quanto maior a nota, mais exato é o sistema) 

(   ) Muito inexato (atribuiria nota 1) 

(   ) Razoavelmente inexato (atribuiria nota 2) 

(   ) Razoavelmente exato (atribuiria nota 3) 

(   ) Exato (atribuiria nota 4) 

(   ) Muito exato (atribuiria nota 5) 

 

11 - Qual a importância do Sistema de Gestão de Custos para tomada de decisões 

(   ) Muito importante, alta prioridade 

(   ) Importante, mas não de alta prioridade 

(   ) Sem importância, raramente usado 

(   ) Sem importância, nunca usado 

(   ) Não disponível 

 

 

5º Bloco: Nível de utilização do sistema de informação de custos  

 

12 – Qual a intensidade de suas consultas às informações geradas pelo Sistema de Gestão de Custos - 

SGC? 

(   ) Nunca 

(   ) Algumas vezes 

(   ) Regularmente 

 

13 - Com que freqüência o tema “monitoramento de custos” é tratado por sua gestão em conjunto com 

seus colaboradores/funcionários?  

(   ) Nunca  

(   ) Algumas vezes  

(   ) Regularmente  

 

14 – Pela sua percepção, de uma forma em geral, qual o nível de utilização no hospital das 

informações geradas pelo Sistema de Gestão de Custos - SGC? 

(   ) Nenhuma utilização 

(   ) Pouca utilização 

(   ) Constante utilização 
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6º Bloco: O Sistema de Gestão de Custos – SGC como ferramenta de gestão 

 

15 – Em sua gestão na Alta Direção utiliza-se a apuração e controle de custos para quais finalidades: 

(   ) Elaboração do planejamento estratégico 

(   ) Campanhas internas de redução de 
desperdícios 

(   ) Estudos de viabilidade projetos e serviços 

(   ) Formação de preços 

(   ) Redução de custos 

(   ) Renovação de contratos 

(   ) Tomada de decisão estratégica 

(   ) Outros: _______________________________________________________________________ 

 

16 - Concorda com a afirmação? “As informações, geradas pelo SGC, são de grande valia no sentido de 

subsidiar o processo de tomada de decisão estratégica pela Alta Direção do hospital”. 

(   ) Não concordo 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Concordo plenamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Firmamos o compromisso com a privacidade, sigilo e proteção dos dados individualizados. Sendo 
tornadas públicas apenas as informações na sua coletividade, após tratamento e consolidação dos dados. 

Ao tempo que, colocamo-nos a disposição para quaisquer informações sobre o presente questionário, ou 
sobre o projeto de pesquisa, do qual este instrumento de coleta é parte integrante. 

Grato pela atenção! 

 
Fidisgerad Araújo  
Mestrando-Pesquisador 

Nossos contatos: 
Fones: 8533-5929 / 3202-2493 
E-mail: fidis3@yahoo.com.br 

mailto:fidis3@yahoo.com.br
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  [Apenas responda as questões seguintes, caso tenha respondido NÃO à questão de nº 04 ] 

 

7º Bloco: Considerações sobre a NÃO utilização de um Sistema de Gestão de Custos – SGC. 

 

17 – Quais os motivos sobre a ausência do cálculo de custos no hospital? 

(   ) Conhecer a composição de custos não é importante na gestão do hospital 

(   ) O hospital não tem interesse em implementar um SGC 

(   ) O hospital não dispõe de recursos financeiros para esse fim 

(   ) O hospital está ANALISANDO a implantação de um SGC 

(   ) O hospital no momento está IMPLEMENTANDO um SGC 

(   ) Outro: _______________________________________________________________________ 

 

18 – Apesar de não ter um Sistema de Gestão de Custos - SGC no hospital, qual sua opinião a respeito 

da apuração e controle de custos? 

(   ) Pouco importante 

(   ) Importante 

(   ) Muito Importante 

(   ) Outro: _______________________________________________________________________ 

 

19 – Considerando o processo de gestão hospitalar, assinale o(s) item(ns) que considera importante(s): 

(   ) Evitar desperdícios 

(   ) Formação de preços do hospital 

(   ) Gestão e otimização da aplicação dos recursos financeiros disponíveis 

(   ) Gerenciamento individualizado por dispêndios (ex.:  materiais médico-hospitalar, contratos, 
pessoal etc) 

(   ) Decidir estrategicamente baseado em informações de mercado 

(   ) Decidir estrategicamente baseado em informações financeiras internas 

(   ) Outros: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Firmamos o compromisso com a privacidade, sigilo e proteção dos dados individualizados. Sendo 
tornadas públicas apenas as informações na sua coletividade, após tratamento e consolidação dos dados. 
Ao tempo que, colocamo-nos a disposição para quaisquer informações sobre o presente questionário, ou 

sobre o projeto de pesquisa, do qual este instrumento de coleta é parte integrante. 
Grato pela atenção! 

 

Fidisgerad Araújo  
Mestrando-Pesquisador 

Nossos contatos: 

Fones: 8533-5929 / 3202-2493 
E-mail: fidis3@yahoo.com.br 

 

 

mailto:fidis3@yahoo.com.br
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APÊNDICE C – Conteúdo para apresentação do questionário da pesquisa 

 

 

Ao 

Diretor do Hospital 

 

Assunto: Questionário da Pesquisa “Gestão de Custos Hospitalares” 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

 

Estamos na etapa mais importante do Projeto de Pesquisa que está prospectando “A utilização 
de métodos e sistemas de custos na gestão de hospitais da cidade de Goiânia”, neste estudo os 

dados obtidos serão descritos em uma dissertação que integra o Programa de Mestrado 
Profissional em Desenvolvimento Regional do Centro Oeste, das Faculdades ALFA. Nesse 

sentido, sua instituição hospitalar faz parte da amostra selecionada para estudo. 

O questionário ora remetido (anexo), tem como objetivo coletar dados para a pesquisa acima 
descrita. Suas respostas serão de significativa importância para a efetivação dos trabalhos 

científicos. Sendo assim, solicitamos sua atenção especial no sentido de responder às questões 
propostas. 

As questões são em pequeno número e fechadas. Elas não demandarão muito tempo para 
respostas. Por favor, participe do estudo, colabore com o seu conhecimento. 

Ressaltamos que desde já, assume-se o compromisso com a manutenção da privacidade, sigilo 

e proteção para a individualidade dos dados fornecidos. Sendo que após a consolidação e 
tratamento dos dados, as informações resultantes serão tornadas públicas e, retornadas 

especialmente para seu conhecimento. 

Esclarecemos que em decorrência do cronograma do projeto, o encerramento desta pesquisa 
está agendado para até o dia 31/10/2010. Assim, solicitamos a gentileza que suas respostas 

sejam devolvidas até a data limite mencionada. 

Para devolução do questionário, solicitamos retornar por intermédio do mesmo endereço 

eletrônico (e-mail) que encaminhou o questionário, ou mesmo contate-nos para a coleta. 

Desde já agradecemos a sua participação colaborativa, ao tempo que colocamo-nos à 
disposição para quaisquer informações sobre o presente questionário, ou sobre o processo de 

pesquisa, do qual o mesmo é parte integrante, por intermédio dos contatos abaixo listados. 

Fidisgerad Araújo 

Mestrando-Pesquisador 
 
 

Fones: 8533-5929 / 3202-2493 
E-mail: fidis3@yahoo.com.br 

 

mailto:fidis3@yahoo.com.br
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ANEXO 1 – Fichas CNES do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - 

CRER 
 

Ficha: Estabelecimento de Saúde 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702673932 > Acesso em 09 

fev. 2011.  

 

Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico – Nível de Atenção 

 

Fonte: Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702673932 >  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702673932
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702673932


 

 

121 

 

Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico – Atendimento 

 

Fonte: Disponível em: 
<http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702673932 >  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702673932
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ANEXO 2 – Fichas CNES do Hospital da Criança 

 

Ficha: Estabelecimento de Saúde 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702339722> Acesso em 09 

fev. 2011. 

 

Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico – Nível de Atenção 

 

Fonte: Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702339722 >  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702339722
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702339722
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Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico – Atendimento 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702339722> Acesso em 09 fev. 

2011. 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702339722
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ANEXO 3 – Fichas CNES do Hospital das Clínicas – HC 

 
 

Ficha: Estabelecimento de Saúde 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338424 > Acesso em 09 

fev. 2011. 

 

Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico – Nível de Atenção 

 

Fonte: Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702338424 >  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 
 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338424
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702338424
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Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico - Atendimento 

 
Fonte: Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702338424 >  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702338424
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ANEXO 4 – Fichas CNES do Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG 

 
 

Ficha: Estabelecimento de Saúde 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338734 >  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico - Atendimento 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702338734>  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338734
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702338734
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Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico – Atendimento 

 

Fonte: Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702338734 

> Acesso em 09 fev. 2011. 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702338734
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ANEXO 5 – Fichas CNES do Hospital Lúcio Rebelo 

 
 

Ficha: Estabelecimento de Saúde 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338203 >  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico – Nível de Atenção 

 
Fonte: Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702338203 >  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 
 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338203
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702338203
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Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico - Atendimento 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702338203>  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702338203
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ANEXO 6 – Fichas CNES do Hospital Neurológico de Goiânia Ltda. 

 
 

Ficha: Estabelecimento de Saúde 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702339765 > Acesso em 09 

fev. 2011. 

 

Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico – Nível de Atenção 

 
Fonte: Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702339765 >  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 
 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702339765
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702339765
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Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico – Atendimento 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702339765>  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702339765
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ANEXO 7 – Fichas CNES do Hospital Santa Helena. 

 
 

Ficha: Estabelecimento de Saúde 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702518457 >  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico – Nível de Atenção 

 
Fonte: Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702518457 >  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702518457
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702518457
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Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico - Atendimento 

 
Fonte: Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702518457 

> Acesso em 09 fev. 2011. 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Atendimento.asp?VCo_Unidade=5208702518457
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ANEXO 8 – Fichas CNES do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia  

 
 

Ficha: Estabelecimento de Saúde 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338351>  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico – Nível de Atenção 

 
Fonte: Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702338351 >  

Acesso em 09 fev. 2011. 

 
 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338351
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Bas_Gestao.asp?VCo_Unidade=5208702338351
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Ficha: Consulta Estabelecimento – Módulo Básico - Atendimento 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=52087 02338351> 

Acesso em 09 fev. 2011. 

 

 
 
 

 
 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702338351


 

 

136 

GLOSSÁRIO 

 
 

Alta complexidade - A Atenção de Alta Complexidade é composta por procedimentos que 
exigem incorporação de altas tecnologias e alto custo e que não são ofertadas por todas 
unidades da federação. 

 
Apropriação de custo – Engloba os processos de apropriação direta de custos e o rateio de 

custos. 
 
Apropriação direta de custos – É o processo de transferência dos custos diretos a um objeto 

de custo desejado. 
 

Atenção básica - é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação. 

 
Rateio de custos – É o processo de distribuição proporcional de custos indiretos da produção 

de bens e serviços. 
 
Critério de rateio – sistemática empregada no processo de cálculo de custo dos produtos e 

serviços sob a orientação do custeio por absorção, permitem a distribuição dos custos 
indiretos e dos custos dos centros de custos auxiliares e administrativos. Estabelecem 

condições, parâmetros para distribuição dos custos sob um certo grau de consistência 
aceitável. Exemplo de critérios de rateio de custos industriais: horas/mão-de-obra direta, 
horas/máquina, etc) 

 
Feedback – Termo derivado do inglês, utilizado para designar o processo de retroalimentação 

de um sistema, municiando-o com informações sobre o comportamento e desempenho de 
determinada fase ou etapa do sistema, com o objetivo de adequar ou ajustar o resultado 
esperado. 

 
Centro de custos – setor de uma instituição que possui gastos mensuráveis. Não existe a 

necessidade do centro de custos acompanhar a estrutura formal da instituição (organograma). 
Muitas vezes é oportuno agrupar ou separar determinados setores para apuração dos custos. 
 

Certeza – Estado existente quando os tomadores de decisão possuem informações corretas e 
completas. 

 
Conflito – Pressões opostas vindas de diferentes fontes. O conflito psicológico e o conflito 
entre pessoas ou grupos são dois diferentes níveis de conflito. 

 
Custo – valor de todos os recursos gastos na produção de um bem ou serviços. 

 
Custo direto – custo apropriado diretamente ao produto ou serviço prestado, não sendo 
necessária nenhuma metodologia de rateio. É apropriado aos produtos ou serviços por meio 

de alguma medida de consumo (exemplos: mão-de-obra direta, material, medicamentos, etc.). 
 

Custo fixo – custo independe do volume de produção, que não é passível de alteração em 
curto prazo (exemplos: depreciação, aluguel e pessoal). 
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Custo indireto – parcela do custo total que não pode ser identificada diretamente em um 
produto ou serviço específico, porque depende dos critérios de rateio e está relacionada com 

um ou mais produtos ou serviços (exemplos: aluguel, energia, água, telefone e combustível). 
 
Decisões programadas – Decisões já tomadas em situações anteriores e cujos resultados são 

objetivamente corretos e alcançáveis por meio de regras, políticas ou cálculos numéricos. 
 

Decisões não programadas – Decisões novas, inovadoras e complexas ou não possuem 
conseqüências comprovadas. 
 

Gestão de custos – ação de gerir meios e recursos técnicos, metodológicos e funcionais, para 
gerar informação sobre custos e subsidiar a avaliação de desempenho. 

 

Incerteza – Estado existente quando os tomadores de decisão possuem informações 
insuficientes. 

 

Maximizar – Uma decisão direcionada à realização do melhor resultado possível. 

 

Otimização – Alcançar o maior equilíbrio possível entre vários objetivos. 
 

Planos de contingência – Cursos de ação alternativos que podem ser implementados 
dependendo de como o futuro se desenrole. 

 

Risco – Estado existente quando a probabilidade de sucesso é menor que 100% e pode haver 
perdas. 

 

Satisfício (satisfação + sacrifício) –  Escolher uma opção aceitável, embora não seja a 

melhor nem seja perfeita. 
 

Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia (SADT) – São diversos procedimentos como 

exames e terapias realizadas por unidades vinculadas ao SUS. 
 

Sistema de custos – aplicativo que reúne e transforma dados, em informação gerencial. 
 
Soluções prontas –  Ideias já conhecidas ou postas em prática anteriormente. 

 

Soluções sob medida – Combinação de ideias visando a soluções novas e criativas. 

 
Sistema Único de Saúde (SUS) - Conjunto de ações e serviços de saúde que devem ser 
prestados à população e que são pagos com recursos públicos e contribuições sociais. 

 
Tipos de centros de custos – classificação dada, conforme características, ao grupo de 

centros de custos que executam atividades similares (finais, intermediárias e administrativas). 
 


