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RESUMO 

Este trabalho pretende identificar as possiveis contribuic;oes da Gestao de 
Pessoas para a gestao de clinicas e consult6rios medicos, visando a qualidade 
dos servic;os prestados pelos profissionais de saude em Curitiba. A partir da 
aplicac;ao de urn questionario em uma determinada amostra de empregados e 
empregadores do setor, foram levantados dados que permitiram a analise 
qualitativa da situac;ao atuat da gestao de recursos humanos em consult6rios e 
clfnicas medicas. Posteriormente, foi feita uma segunda analise a tim de 
apontar as possiveis recomendac;oes para a melhoria da qualidade dos 
servic;os prestados por essas organizac;oes. 



1 INTRODUCAO 

As crescentes e rapidas transformac;oes que tern atingido o mundo 

corporative - concorrencia acirrada, globalizac;ao, reengenharia, busca da 

qualidade total, reduc;ao de custos, entre outras- tambem afetam a gestae de 

pessoas, uma das areas que mais tern sofrido mudanc;as nos ultimos anos. 

A busca da qualidade total tern sido uma necessidade constante para 

todas as organizac;oes que almejam conquistar e consolidar sua participac;ao 

em urn mercado cada vez mais competitive. Num ambiente tao incerto e 

inseguro como o atual, apenas poucas certezas prevalecem e, entre elas, uma 

e inquestionavel: dificilmente a qualidade total e atingida se nao vier 

acompanhada de uma gestae de pessoas moderna e eficiente. 

Oferecer produtos ou servic;os de qualidade total nao e uma necessidade 

das grandes empresas, mas tambem de pequenas empresas ou de 

profissionais liberais. Nesta ultima classificac;ao estao OS profissionais da area 

de saude. Assim, este trabalho pretende ldentificar as possiveis contribuic;oes 

da Gestae de Pessoas para a gestae de consult6rios medicos visando a 

qualidade dos servic;os dos profissionais de saude em Curitiba. 

1.1 OBJETIVO DO PROJETO 

ldentificar as possiveis contribuic;Qes da Gestae de Pessoas para a 

Gestae de consult6rios medicos visando a qualidade dos servic;os dos 

profissionais de saude em Curitiba e o objetivo principal deste trabalho. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Para atingir o objetivo a que esse trabalho se propoe, serao 

desenvolvidos os seguintes objetivos especificos: 

1. Caracterizar o perfil da Gestao de Pessoas aplicada em consult6rios; 

2. ldentificar os efeitos do perfil da Gestao de Pessoas dos consult6rios 

sobre a qualidade dos serviyos; 

3. Elaborar recomendayoes para o aperfeiyoamento do perfil da Gestao 

de Pessoas dos consult6rios. 

1.3 JUSTIFICATIV A 

Segundo SROUR (1998), o trabalho constitui a pratica social basica da 

humanidade. E para assegurar a convivencia coletiva sao necessarios 

instrumentos de coesao e de integrayao, e mecanismos de controle e de 

repressao. Sem esses mecanismos e instrurnentos, nenhuma coletividade 

humana funciona, uma vez que toda coletividade abriga diferenyas sociais e 

exige medidas para manter a convivencia. 0 profissional de gestao de pessoas 

deve ser capaz de aplicar tais mecanismos e instrumentos de forma eficiente e 

segura. 

Logo, e recomendavel que a gestao de pessoas fique a cargo de 

profissional gabaritado e com formayao na area. Entretanto, a maioria dos 

consult6rios medicos possui, pelas caracteristicas do serviyo prestado, equipes 

de trabalho bastante enxutas - e, em alguns casos, reduzidas somente ao 

medico e a recepcionista. E, na grande maioria dos casos, inexiste urn 
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profissional dedicado exclusivamente a gestao de pessoas. Nesses casos, 

geralmente a gestao de pessoas e exercida por profissional de forma(_fao 

administrativa ou pelo proprio profissional de saude. Deduz-se, portanto, que a 

gestao de pessoas em consult6rios medicos e feita de maneira praticamente 

empirica. Assim, estudar como e a gestao de pessoas em consult6rios medicos 

de Curitiba pode ser de grande valia para a melhoria da qualidade dos servi(_fos 

prestados por esses profissionais. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho apresenta em seu capitulo 2 urn levantamento bibliografico 

sobre gestao da qualidade e gestao de recursos humanos, este ultimo assunto 

dividido em recrutamento e seleyao de pessoal, descriyao e analise de cargos, 

avaliayao de desempenho, administra(_fao de salarios, avaliayao e classificayao 

de cargos e beneficios sociais, treinamento e desenvolvimento de pessoal. 

0 capitulo 3 contem a metodologia empregada nesse trabalho e a 

analise dos dados obtidos. A conclusao traz algumas considerayoes e 

recomendayoes para a melhoria da gestao de pessoas em consult6rios 

medicos. 

2 BASE TEORICO-EMPiRICA 

Nos itens seguir sera apresentada a fundamenta(_fao te6rica deste 

projeto. Serao discutidos aspectos relacionados a evoluyao hist6rica e os 

campos de atua(_fao da gestao de pessoas; a higiene e a seguran(_fa do 

trabalho, seus objetivos e as condi(_foes ai'Tlbientais de trabalho; a prevenyao de 
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acidentes, a identifica<;ao de suas causas e seus custos direto e indireto; e a 

saude ocupacional e a ergonomia. 

2.1 A QUESTAO DA QUALIDADE 

Atualmente existem diversos modelos de mudan<;a nas organiza<;oes 

que visam a qualidade e que variam tanto na abrangencia quanto na 

profundidade da interven<;ao. Os modelos mais populares sao o 5'S, a IS0-

9000, a "Qualidade Total" (esta com varios modelos) e a "reorganiza<;ao 

radical". Esses modelos surgiram como resultado de evolu~o conceitual e 

testes empiricos implementados por empresas de consult6rio, institui<;oes de 

pesquisa, empresas e institui<;oes publicas e paraestatais em todo o mundo. 

Ao Iongo da hist6ria tanto a importancia da qualidade para a 

competitividade das empresas, como o conceito do que e a qualidade, quanto e 

como obte-la tern mudado muito. Estas mudan<;as ocorreram principalmente 

em fun<;ao do aumento do numero de empresas competindo num mesmo 

mercado, da permanente insatisfa<;ao do homem com o nivel que alcan<;a de 

atendimento as suas necessidades, como pela propria evolu<;ao do 

conhecimento e das tecnologias em geral, que permitem a cria<;ao de produtos, 

servi<;os e processos cada vez mais perfeitos. 

0 conceito de qualidade sempre estara associado a avalia<;ao da 

qualidade que por sua vez estara associado ao avaliador. Na realidade, este 

conceito pode se tornar mais concreto mediante a defini<;ao do objeto a ser 

avaliado, do avaliador e de seu metodo de avalia~o. 
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CROSBY (1999) considera qualidade como algo que satisfaz alguns 

criterios quando afirma que a "qualidade deve ser definida como cumprimento 

dos requisitos". Cumprir requisitos significa produzir urn produto ou servic;:o com 

as caracteristicas exatas a urn padrao pre-fixado que pode referir-se ao nivel 

de tecnologia utilizada, satisfac;:ao de usuarios, custo ou prec;:o do produto, 

rapidez de entrega, lucratividade, produtividade, entre outros. A qualidade seria 

medida, por este conceito, com base no enquadramento do produto ou servic;:o 

as caracteristicas pre-estabelecidas, nao havendo a priori a definic;:ao de quem 

ou como se estabelecem esses padroes. 

JURAN (2002) define a qualidade com base no cumprimento de 

requisitos quando afirma "qualidade e a adequac;:ao ao uso".Neste caso o autor 

tambem nao especifica quem faz este julgamento da adequayao ao uso. 

Apenas destaca a adequac;:ao do produto a uma finalidade de uso. E urn 

conceito interessante porque coloca o julgamento da qualidade do produto na 

dependencia de variaveis que sao externas ao mesmo e nao apenas em suas 

caracteristicas intrinsecas ou genericas. 

WEILL (1998) tern uma definic;:ao para qualidade que deixa bern clara a 

necessidade da opiniao do cliente. Afirma que "qualidade que o cliente percebe 

quando sente que o produto atende as suas necessidades e satisfaz suas 

expectativas". Para este autor o grande juiz da qualidade eo cliente, que tern a 

palavra tina, nao tecn61ogos ou tecnocratas da empresa. 

Esta enfase na opiniao do cliente tambem e percebida na definic;:ao de 

qualidade de FEIGENBAUM (1994) que afirma "qualidade quer dizer o melhor 

para certas condic;:oes do cliente. Essas condic;:oes sao o verdadeiro uso e o 

prec;:o de venda do produto". Nesse caso, o autor ja coloca em evidencia o 
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conceito de custo-beneficio do produto em termos de seu custo e utilidade (no 

sentido economico desses termos). 

TOWNSEND e GEBHARDT (1993) propuseram uma dicotomia 

interessante na abordagem da qualidade porque reconhecem que nao basta 

urn produto ter caracteristicas objetivas de qualidade, porem tambem precisam 

ter o prestigio junto aos consumidores. Afirmam que existem na realidade dois 

tipos basicos de qualidade: a qualidade de fato e a qualidade em percepc;ao. A 

qualidade de fato seria a conformidade as exigencias ou a aptidao para o uso 

conforme os conceitos de CROSBY e JURAN, respectivamente. Neste caso, o 

julgamento e impessoal e tecnico, baseado em caracteristicas objetivas do 

produto ou servic;o. A qualidade em percepc;ao e subjetiva, e como o cliente ve 

e sente o produto ou servic;o, depende de sua percep<;ao ao grau que o produto 

atende ou supera suas expectativas. Segundo ainda estes autores, a qualidade 

de urn produto ou servi<;o seria resultante da multiplica<;ao da avalia<;ao destes 

dois conceitos, isto e se alguma deles recebe urn zero, a qualidade resultante 

tambem sera zero. 

Ao se considerar que a qualidade e definida por urn conjunto de fatores 

tecnicos do produto, o caminho para a qualidade passa por encarregar 

especialistas tecnicos de conceberem produtos tecnicamente perfeitos, 

segundo seus julgamentos, organizarem o processo produtivo de forma que 

consigam obedecer rigorosamente estas especifica<;oes e ai se teria servi<;os e 

produtos de elevada qualidade. Se considerarmos que o importante e que o 

cliente pense que o produto tern qualidade, o caminho para a qualidade passa 

pelo "convencimento" do cliente e nao necessariamente pela qualidade de fato. 

Numa empresa que concebe como mais relevante ou (mica a qualidade de fato 
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e dado todo poder a area de produyaO e engenharia. Estas areas passam a 

dominar a empresa. Numa empresa que tern na imagem do produto junto aos 

clientes sua concepgao de qualidade, a fungao de publicidade passa a dominar 

o poder e ditar a estrategia da organizayao. 

Com afirmam TOWNSEND e GEBHARDT (1993), uma organizagao 

deve valorizar ambas abordagens da qualidade, deve tanto produzi produto sou 

serviyos que tecnicamente sejam adequado quanta a valorizar e desenvolver a 

opiniao dos clientes a respeito deles. 

Ao analisar a evolu9ao dos modelos e conceito da qualidade pode-se 

constatar que os primeiros modelos eram simplistas, e trabalhavam de forma a 

otimizar os aspectos materiais e visiveis do sistema de produyao. Ja os 

modelos mais recentes sao abrangentes, e complexes, utilizando uma visao 

holistica das empresas. 

Esta evolugao foi requerida e possivel devido a algumas forgas, dentre 

as quais destacam-se: 

• a evolu9ao das ciencias especialmente a engenharia, administragao, 

psicologia e sociologia organizacional, informatica e comunicayao; 

• conhecimento mais aprofundado e precise dos ambientes interne e 

externo das organizagoes e das formas de interagoes dessas 

organizag6es; 

• superagao de alguns problemas e o natural surgimento de novas 

problemas mais complexes, decorrentes do proprio aperfeigoamento 

dos sistemas produtivos e da evolugao da sociedade; 
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• crescente integrac;ao entre as diversas areas das ciencias, como 

decorrencia das visoes multidisciplinares e interdisciplinares dos 

problemas e de suas soluc;oes; 

• maior estruturac;ao dos sistemas da qualidade nos niveis das 

empresas, setoriais, nacionais e internacionais; 

• evoluyao dos ambientes econOmico e social, implicando em 

compradores mais exigentes, com apoio da sociedade e governos. 

2.2 A GEST A.O DE PESSOAS 

A gestao de pessoas e uma area interdisciplinar: envolve conceitos de 

psicologia industrial e organizacional, de sociologia organizacional, de 

engenharia industrial, de direito do trabalho, de engenharia de seguranc;a, de 

medicina do trabalho, de engenharia de sistemas, de cibernetica, entre outras. 

Os assuntos pertinentes a gestao de pessoas referem-se a diversos campos de 

conhecimentos: aplicayao e interpretac;ao de testes psicol6gicos e entrevistas, 

de tecnologia de aprendizagem individual e de mudanc;a organizacional, 

nutric;ao e alimentac;ao, medicina e enfermagem, servic;o social, plano de 

carreiras, desenho de cargos e da organizac;ao, satisfac;ao no trabalho, 

absenteismo, salaries e encargos sociais, mercado, lazer, incendios e 

acidentes, disciplina e atitudes, interpretac;ao de leis trabalhistas, eficiencia e 

eficacia, estatisticas e registros, transporte para o pessoal, responsabilidade do 

nivel de supervisao, auditoria e urn sem numero de assuntos extremamente 

diversificados (DESSLER, 2003). 
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Em func;ao da racionalidade organizacional, da filosofia e cultura 

organizacional surgem, de acordo com PONTES (2004), os diferentes 

processos de gestao de pessoas. Tais processos referem-se as formas pelas 

quais a organizac;ao lida com seus integrantes e por intermedio deles pretende 

atingir seus objetivos. A rigor, esses processos devem abranger fatores que 

definam quem deve trabalhar na organizac;ao (recrutamento e selec;ao de 

pessoal); o que as pessoas deverao fazer (descric;ao e analise de cargos, 

avalia«;ao de desempenho); como recompensar pessoas (recompensas e 

remunerac;ao, beneficios e cargos); como desenvolver as pessoas (treinamento 

e desenvolvimento, programas de mudanc;as, programas de comunicac;oes); 

como manter pessoas na organizac;ao (relac;ao com empregados; higiene, 

seguranc;a e qualidade de vida); como saber o que as pessoas fazem e o que 

sao (sistema de informac;ao gerencial, banco de dados). 

A seguir, serao caracterizados cada urn desses subsistemas de gestao 

de pessoas. 

2.2.1 RECRUTAMENTO E SELE<;AO DE PESSOAL 

0 recrutamento e a selec;ao de recursos humanos devem ser vistas 

como duas fases de urn mesmo processo: a introdu«;ao de recursos humanos 

na organizac;ao. 

0 recrutamento de pessoal e urn conjunto de procedimentos que tern a 

finalidade de atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de 

ocupar cargos dentro da organiza«;ao. Segundo PONTES (2004), e 

basicamente urn sistema de informac;ao, atraves do qual a organizac;ao divulga 

e oferece ao mercado de recursos humanos oportunidades de emprego que 
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pretende preencher. De acordo com DESSLER (2003), o recrutamento consiste 

nas atividades de pesquisa e intervenc;ao sobre as fontes capazes de fornecer 

a organiza9ao urn numero suficiente de pessoas necessarias para poder atingir 

os objetivos organizacionais; e tais atividades devem ser feitas com base nas 

necessidades de recursos humanos presentes e futuras da organiza9ao. Uma 

das fases mais importantes do recrutamento, segundo SILVA (2002), e a 

identifica9ao, a sele9ao e a manuten9ao de fontes de recrutamento, atraves 

das quais a gestao de pessoas pode: 

• elevar o rendimento do processo de recrutamento, aumentando tanto 

a propor9ao de candidatos I candidatos triados para a sele«;ao, como 

a de candidatos I empregados admitidos; 

• diminuir o tempo do processamento do recrutamento; 

• reduzir os custos operacionais de recrutamento, atraves da economia 

na aplica9ao de suas tecnicas. 

0 recrutamento envolve urn processo que varia conforme a organiza9ao. 

Entretanto, discutir esse processo foge ao escopo deste trabalho. Ha ainda a 

questao dos meios de recrutamento, que podem ser externo ou interno; e 

externo quando envolve candidatos reais ou potenciais, disponiveis ou 

aplicados em outras empresas, e sua consequencia e uma entrada de recursos 

humanos; o recrutamento e dito interno quando envolve candidatos reais ou 

potenciais aplicados na propria empresa, sua consequencia e o processamento 

internode recursos humanos (MARRAS, 2000). 

A sele9ao de pessoal, segundo PONTES (2004), pode ser definida como 

a escolha, entre os candidatos recrutados, daqueles mais adequados aos 
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cargos existentes na empresa, a tim de manter ou aumentar a eficiencia e 

desempenho do pessoal. 

Assim, a sele<;ao tern por finalidade solucionar dois problemas basicos: 

1. adequa<;ao do homem ao cargo; e 

2. eficiencia do homem no cargo. 

Todo criteria de sele<;ao fundamenta-se em dados e informa<;oes a 

respeito do cargo a ser preenchido. As exigencias de sele<;ao baseiam-se nas 

especifica<;oes do cargo, cuja finalidade e dar maior objetividade e precisao a 

sele<;ao do pessoal para aquele cargo (SILVA, 2002). 

2.2.2 DESCRI<;AO E ANALISE DE CARGOS 

Segundo OLIVEIRA (2002), a descri<;ao de cargos e urn processo que 

consiste em enumerar as tarefas ou atribuiy()es que compoem urn cargo e que 

o tornam distinto de todos os outros cargos existentes na organiza<;ao. SCHEIN 

(1996) afirma que a descriyao de cargos e 0 detalhamento das atribui<;oes ou 

tarefas do cargo, a periodicidade da execu<;ao, os metodos empregados para a 

execu<;ao dessas atribui<;oes e os objetivos do cargo. 

Para DAOLIO (2004), a analise de cargos, que deve ser posterior a 

descriyao de cargos, consiste na analise dos requisitos que o cargo impoe ao 

seu ocupante. Assim, a analise de cargos tern por objetivo estudar e determinar 

todos os requisitos qualificativos, as responsabilidades envolvidas e as 

condiy()es exigidas para seu desempenho adequado (DAOLIO, 2004). 

A analise de cargos possui quatro areas de requisitos: mentais, fisicos, 

responsabilidades envolvidas e condi<;oes de trabalho; e envolve, basicamente, 
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tres fases distintas: Planejamento (determinac;ao dos cargos a serem descritos, 

elaborac;ao do organograma de cargos, elaborac;ao do cronograma de trabalho, 

escolha dos metodos de analise a serem aplicados, selec;ao dos fatores de 

especificac;ao a serem utilizados na analise, dimensionamento dos fatores de 

especificac;oes, graduac;ao dos fatores de especificac;oes); Preparac;ao; e 

Execuc;ao (SILVA, 2001). 

A descric;ao e a analise de cargos utilizam diversos metodos para 

execuc;ao de suas atividades. Entre os mais empregados estao: observac;ao 

direta, questionario, entrevista direta e os metodos mistos (PASCHOAL, 2001 ). 

2.2.3 AVALIACAO DE DESEMPENHO 

Segundo DESSLER (2003), a avaliac;ao de desempenho e o conjunto de 

medidas que visam aferir o desempenho do colaborador nas func;oes e 

responsabilidades que compoem o cargo. 

E importante ressaltar que a avalia<;ao de desempenho e urn processo 

dinamico, pois os colaboradores sao sempre avaliados, formal ou 

informalmente, com certa continuidade (SILVA, 2001). 

MITRAUD (apud SERSON, 1978) aponta a necessidade e importancia 

da avaliac;ao de desempenho no processo de sele<;ao; na identificac;ao das 

necessidades de treinamento; como guia para orientar a politica de promoc;oes, 

transferencias e dispensas; na elaborac;ao de urn sistema de remunerac;ao que 

atenda ao criterio do merecimento. 

De acordo com MARRAS (2000), a avaliac;ao de desempenho apresenta 

os seguintes objetivos fundamentais: 
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1. permitir condi9oes de medicao do potencial humano no sentido de 

determinar sua plena aplica9ao; 

2. permitir o tratamento dos recursos humanos como urn recurso basico 

da organiza9ao e cuja produtividade pode ser desenvolvida indefinidamente, 

dependendo, obviamente, da forma de administra9ao; e 

3. fornecer oportunidades de crescimento e condi90es de efetiva 

participa9ao a todos os membros da organiza98o, tendo em vista os objetivos 

organizacionais e individuais. 

A bibliografia apresenta diversos metodos de avalia9ao de desempenho. 

Entre os mais comuns pode-se citar: metodo da escala grafica; metodo da 

escolha for9ada; metodo da pesquisa de campo; metodo dos incidentes 

criticos; metodo de compara9ao aos pares; metodo das frases descritivas; 

metodo da auto-avalia98o; metodo da avalia980 por resultados e; metodos 

mistos. 

2.2.4 ADMINISTRA<;AO DE SALARIOS, AVALIA<;AO E CLASSIFICA<;AO DE 

CARGOS E BENEFiCIOS SOCIAlS 

Para PASCHOAL (2001), a administra9ao de salarios pode ser definida 

como o conjunto de normas e procedimentos que tern por objetivo estabelecer 

e/ou manter estruturas de salarios eqOitativas e justas na organiza9ao. Porem, 

antes de definir as estruturas salariais da empresa e analisar e importante 

analisar os valores praticados pelo mercado, ou seja, realizar uma pesquisa 

salarial e implantar uma politica salarial (SCHEIN, 1996). 
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A avaliac;ao de cargos e uma forma de se determinar o valor relative de 

cada cargo dentro da estrutura organizacional. Ela procura determinar a 

posic;ao relativa de cada cargo com os demais (NASCIMENTO, 2001). A 

bibliografia especializada costuma dividir os metodos de avaliac;ao de cargo em 

dois grupos: os quantitativos (comparac;ao por fatores, avaliayao por pontos) e 

os nao quantitativos (escalonamento de cargos, categorias predeterminadas). 

Os beneficios sociais compreendem facilidades, servic;os, conveniencias 

e vantagens oferecidas pela organizac;ao aos seus colaboradores 

(NASCIMENTO, 2001). Geralmente, os servic;os e beneficios sociais visam 

auxiliar o empregado no exercicio do cargo (gratificac;oes, seguro de vida, 

premios de produc;ao, entre outros); fora do cargo, mas dentro da empresa 

(lazer, refeit6rio, cantina, transporte, entre outros) e; fora da empresa 

(recreac;ao, atividades comunitarias, entre outros). 

Quanto a sua exigencia, os beneficios sociais podem ser considerados 

legais ou espontaneos. Beneficios legais sao aqueles exigidos pela legislac;ao 

trabalhista ou previdenciaria, ou ainda por convenyao coletiva entre sindicatos 

(decimo terceiro salario, ferias, aposentadoria, seguro de acidentes do trabalho, 

auxilio doenc;a, salario familia, salario maternidade, horas extras, adicional por 

trabalho noturno, entre outros); os beneficios espontaneos compreendem 

aqueles que sao concedidos por liberalidade das empresas (gratificac;oes, 

seguro de vida em grupo, refeic;oes, transporte, emprestimos, assistencia 

medico-hospitalar, complementac;ao de aposentadoria, entre outros). 

Quanto a sua natureza, os beneficios sociais sao classificados entre 

monetarios ou nao-monetarios. Quanto ao seu objetivo, podem ser 

assistenciais, recreativos ou supletivos. 
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De acordo com Paschoal (2001), os custos dos pianos de beneflcios 

sociais podem ser totalmente pagos pela empresa, rateados proporcionalmente 

entre empresa e empregados ou pagos integralmente pelos empregados. 

Entretanto, devem ser sempre condicionados ao principia de mutua 

responsabilidade, ou seja, seus custos devem ser compartilhados de alguma 

forma entre empresa e empregados. 

2.2.5 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

HELLER (2000) considera que o desenvolvimento de equipes em todos 

os niveis funcionais e tao importante que as empresas deveriam ter uma 

estrutura propria de ensino ou contratar consultorias e firmas especializadas 

em treinamento; e deveriam aplicar pelo menos 1,5% de seu or9amento em 

treinamentos ou procurar determinar uma carga horaria minima. 

Muitas empresas, contudo, ao adotar politicas de redu9ao de custos, 

cortam os investimentos em treinamento. Essa postura, segundo SILVA (2001), 

e urn tanto arriscada, pois prescindir de uma equipe bern treinada nem sempre 

e produtivo. 0 treinamento "especifico" melhora 0 desempenho atual, 0 "geral" 

amplia habilidades e o "avan9ado" prepara a equipe para promo9oes ou 

mudan9as. 

A tabela n° 1 apresenta os beneficios e as caracteristicas das diferentes 

formas de desenvolvimento de equipe, segundo a concep98o de HELLER 

(2000). 



16 

Tabela 1: Form as de desenvolvimento de equipes 

Tipo de treinamento 

Tecnico 

Qualidade 

Habilidades 

Profissional 

Funcional 

Desc~ao 

Treinamento sabre trabalho 
especifico, em geral 
realizado na empresa e 
durante o expediente, sob a 
supervisao de instrutores 
especializados. 

Beneficios 
caracteristicas 

e 

Melhora o nivel de 
desempenho de tarefas; 
e precise repetir 0 

treinamento a intervalos 
regulares para reforc;ar as 
habilidades adquiridas; 
funciona melhor quando 
associado a urn exame ou 
prova que ateste a 

1 qualificac;ao. 
Treinamento nos principios Traz soluc;oes rapidas para 
da qualidade total. problemas imediatos, alem 
Apresenta as "ferramentas" de beneficios a Iongo 
necessarias para a melhora prazo; 
e exige instruc;ao de estimula a cultura do 
especialista aperfeic;oamento constante; 

para surtir efeito, deve ser 
repetido constantemente. 

Contabilidade, criatividade, 
comunicac;ao, tecnologia da 
informac;ao, comunicac;ao 
escrita, idiomas, vendas. 
Curse ministrado na 
empresa ou em escolas. 

Formac;ao para atingir 
qualificac;ao, como 
graduac;ao ou p6s-
graduac;ao. Curse extemo 
em meio-periodo ou 
periodo integral. 

Formac;ao em marketing, 
planejamento, 
gerenciamento de vendas 
ou de recursos humanos. 
Curse extemo, em geral de 
meio-periodo. 

Ao adquirir novas 
habilidades, todos se 
beneficiam; 
elimina o nervosismo na 
hera em que as habilidades 
sao testadas na pratica; 
para garantir a eficiencia, e 
precise complementar a 
teoria em oportunidades no 
dia-a-dia. 
Oferece formac;ao perene e 
valiosa sob os aspectos 
pessoal e profissional; 
a especializac;ao leva a 
uma escolha mais seletiva 
das atribuic;oes na 
empresa; 
exige esforc;o durante 
determinado periodo da 
vida. 
Quase sempre gera melhor 
desempenho e amplia os 
horizontes profissionais; 
deve estar associado ao 
exercfcio de papeis 
funcionais; 
muitas vezes e ignorado 
por empresas tradicionais. 



Tipo de treinamento 

Atividade 

Gerencial 

3 METODOLOGIA 

Descri~ao 

Treinamento que 
desenvolve aspectos como 
lideran9a ou trabalho em 
equipe por meio de 
atividades fisicas, como o 
rape I. 
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Beneficios e 
caracteristicas 
Oferece uma v1vencia 
efetiva do tema abordado e 
revigora a equipe; 
exige complementayao e 
coordenayao por meio de 
urn treinamento gerencial 
mais direto. 

Desenvolve expertise e Os gerentes identificam, 
conhecimento em areas avaliam e solucionam 
como estrategia e problemas reais; 
gerenciamento de tern valor inestimavel 
mudan9as. Pode ocorrer quando aplicado ao 
dentro ou fora da empresa. trabalho; 

Fonte: HELLER, 2000. 

caso o gerente mantenha 
seu envolvimento, toda a 
equipe tambem se 
beneficia. 

Este estudo teve, de acordo com a classificayao proposta por PATRiCIO 

et a/. (1999), uma abordagem quanti-qualitativa, caracterizando-se seu carater 

qualitativo por tratar-se de urn determinado cenario, especificamente 

localizado, neste caso os profissionais da area de saude atuantes em Curitiba 

(PR), que permite analisar os aspectos implicitos ao desenvolvimento das 

praticas organizacionais. Sua abordagem quantitativa foi desenvolvida atraves 

de urn estudo documental: os questionarios distribuidos a esses profissionais, e 

isto possibilita descrever com seguranga os fatos e fenomenos dessa 

realidade. 0 estudo foi desenvolvido no periodo de janeiro a julho de 2005. 

A metodologia proposta para este trabalho adotou como instrumento de 

coleta de dados urn questionario de livre resposta ( conforme demonstra sua 

c6pia anexa). 0 universo estudado foi composto pelos trabalhadores em 

consult6rios medicos de Curitiba. Dentro dessa populayao escolheu-se uma 
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amostra de 100 consult6rios medicos de Curitiba. A amostra foi determinada 

com base na rela9ao dos profissionais cadastrados no Sistema Nacional de 

Atendimento Medico (SINAM), publicada pela Associa9ao Medica do Parana 

(AMP) em seu "Manual lnformativo do SINAM-PR"1
. Escolheu-se essa rela9ao 

por ser representativa da classe medica paranaense em suas mais diferentes 

especialidades. Assim, com base na ctassificayao feita peto SINAM-PR (area 

clinica, area cirurgica, area ginecol6gica e obstetrica, area pediatrica, clinicos 

gerais, clinicas e poticlinicas, servi9os de apoio de diagn6stico e terapia) de 

maneira a garantir urn certo equilibria entre as diversas especialidades medicas 

atuatmente oferecidas em Curitiba. A tabela n° 2 apresenta o numero de 

questionarios entregues para cada uma das classes definidas pelo SINAM-PR. 

Tabela 2: Distribui.;:ao de questionarios por classes do SINAM-PR 

Classe Numero de Numero de 
estabelecimentos questionilrios 
cadastrados distribuidos 

Area clinica 540 49 
Area cirurgica 71 6 
Area ginecol6gica e 87 8 obstetrica 
Area pediatrica 77 7 
Clinicos gerais 51 5 
CHnicas e policlinicas 26 2 
Servi~os de apoio de 249 23 diagn6stico e terapia 

- . Fonte: Assoc1acao Med1ca do Parana. 

Os questionarios foram entregues diretamente aos empregadores ou 

aos responsaveis pela gestao de pessoas dos estabelecimentos maiores, em 

meio fisico ou magnetico, de acordo com o grau de intimidade existente entre 

os pesquisados e a autoria desse projeto. 

1 ASSOCIACAO MEDICA DO PARANA. Manual informative SINAM-PR. Curitiba, 2005. 7 ed. 
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Os dados coletados foram tabulados de forma simples e analisados 

quantitativamente atraves do uso de planilhas eletronicas, gerando 

posteriormente graficos e tabelas que permitiram a analise quantitativa e 

qualitativa das informac;oes fornecidas pelos pesquisados. 

3.1 APLICACAO DO FORMULARIO 

Conforme afirmado anteriormente, foram entregues 100 questionarios a 

consult6rios medicos de Curitiba, dos quais 81 foram devolvidos corretamente 

preenchidos. Aos entrevistados foi garantido o sigilo das respostas, portanto, 

eles nao precisariam se identificar. 0 fato de nao ser obtido 1 00% de 

devoluc;ao de questionarios nao invalida a analise, pois a amostra resultante 

continua significativa (PATRiCIO et al., 1999), atingindo 81%; alem disso, para 

todas as classes definidas pelo SINAM-PR, obteve-se pelo menos uma 

resposta. A tabela n° 3 apresenta o numero de questionarios devolvidos. 

Tabela 3: Numero de questionarios devolvidos par classes do SINAM-PR 

Cia sse Numero de Numero de 
questionarios questionarios 
distribuidos devolvidos 

Area clinica 49 41 
Area cirurgica 6 5 
Area ginecol6gica e 

8 6 obstetrica 
Area pediatrica 7 6 
Clinicos gerais 5 4 
Clinicas e policlinicas 2 1 
Servic;os de apoio de 23 19 
diagn6stico e terapia 
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3.2 ANALISE DOS RESUL TACOS 

0 prirneiro aspecto que chamou aten~o e que havia uma certa 

uniformidade nas respostas, principalmente nas duas primeiras questoes: como 

a empresa seleciona e recruta o pessoal em termos de processo, gestao e 

decisao; e como a empresa avalia as habilidades necessarias para o trabalho. 

Em rela~o a primeira questao, 81% dos consult6rios consultados deram 

respostas praticamente iguais: os profissionais sao recrutados atraves de 

anuncios em jornais, agemcias de emprego ou indica~o de colegas - este urn 

item muito considerado na hora de uma contrata9ao. A figura 1 apresenta os 

percentuais obtidos para essas respostas. 

Figura 1: Formas de recrutamento e selec;ao de pessoal (questao 1) 
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Em casos de recrutamento via agemcia de empregos o processo e 

praticamente o mesmo para todos os consult6rios pesquisados: solicita-se a 

vaga e informa-se o perfil pretendido; de pose dessas informa96es, a agencia 

de empregos seleciona alguns currfculos (de sua base de dados ou a partir de 

anuncios nos meios de comunica9ao), entrevista tecnica e psicologicarnente 
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esses candidatos, aplica testes necessarios, fazendo uma primeira triagem, e 

encaminha os candidatos aprovados para serem entrevistados para o 

responsavel pela contrata<;ao. 

A segunda questao revelou um ponto em comum a todos os 

consult6rios: o item experiemcia foi apontado como habilidade fundamental para 

o trabalho pelos 81 consult6rios que responderam o questionario; e apenas 3 

deles nao incluiram o item estabilidade no emprego. Entre as respostas foram 

relacionadas as seguintes caracteristicas: aparencia; postura; interesse 

demonstrado pelo cargo; e, como afirmado anteriormente, ter trabalhado com 

um amigo. A figura 2 apresenta os percentuais obtidos para essas respostas. 

Figura 2: Avaliayao de competencias (questao 2) 
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A terceira questao diz respeito a forma como o empregador cobra do 

funcionario o cumprimento dos deveres para os quais foi contratado. A grande 

maioria dos consult6rios revelou que normalmente devido ao pequeno quadro 

de funcionarios - muitas vezes e composto apenas de empregador e 

empregado - todas as cobran<;as e feedback sao feitos verbalmente. Apenas 
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consult6rios maiores afirmaram que instituem algum tipo de avaliac;ao de 

performance do colaborador acompanhado de algum tipo de recompensa. 

A quarta questao trata dos principais problemas encontrados ap6s uma 

contratac;ao. 0 maior problema detectado e a falta de conhecimento de termos 

e expressoes referentes a especializac;ao medica ofertada pelo consult6rio; 

outro problema apontado refere-se ao fato de que muitas vezes as 

recepcionistas ou secretarias nao tern o traquejo necessaria para o 

atendimento publico. Houve tambem relatos de funcionarios pouco motivados 

devido a impossibilidade de ascensao profissional, absenteismo, reclamac;oes 

de salario baixo e a alta rotatividade. 

0 principal meio de monitorar o comportamento dos empregados, item 

avaliado pela questao 5, foi a avaliac;ao de desempenho, ainda que de forma 

extremamente trivial nos pequenos consult6rios (muitas vezes feita apenas de 

maneira verbal). 

Os beneficios oferecidos por liberalidade dos empregadores sao raros 

entre os pesquisados, item avaliado atraves da questao 6. A maioria dos 

consult6rios atirmou que somente fornece os beneficios legais. Com relac;ao a 

assist€mcia medica, na grande maioria dos casos e celebrado urn acordo com 

as operadoras de plano de saude na forma de convenio empresarial. Como as 

operadoras somente aceitam pianos . com pelo menos 3 funcionarios 

geralmente urn grupo de clinicas e consult6rio se reunem e estabelecem urn 

plano de saude empresarial, para que assim beneficie seus funcionarios e seu 

custo nao seja tao alto. Alguns consult6rios oferecem convenio com farmacias 

e cestas basicas. 
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A questao 7 avalia de que forma os novos funcionarios sao treinados e 

como e o processo de reciclagem dos conhecimentos dos profissionais antigos. 

Muitas vezes os novos colaboradores aprendem os deveres de sua func;ao 

durante o dia-a-dia, sem passar por nenhum treinamento previa. Cursos com 

fornecedores de material medico, visitas tecnicas e cursos oferecidos pela 

Internet ou por entidades da classe tambem apareceram nas respostas. 

4 CONCLUSAO 

Este trabalho levantou dados e informac;oes que podem permitir a 

analise qualitativa e quantitativa da situac;ao atual da gestao de recursos 

humanos em consult6rios e clinicas medicas de Curitiba. Com base nesses 

numeros e informac;oes obtidas e possivel fazer algumas considerac;oes que 

ajudem a melhorar a qualidade dos servic;os prestados por essas organizac;oes, 

afinal, nao se pode esquecer que atualmente as demandas relativas a 

qualidade de vida no trabalho - a qual precisa se tornar urn objetivo cada vez 

mais precipuo dos gestores de pessoas - influenciam notavelmente na 

qualidade final dos servic;os prestados por essas mesmas organizac;oes. 

E inegavel o fato de que as contratac;oes feitas a partir de indicac;oes de 

colegas- que pode ate mesmo ser considerada como uma "fonte interna" de 

suprimento de pessoal - possibilita uma forma mais confiavel e assertiva de 

recrutamento e selec;ao, conforme descreve JUCIUS (1979). Por outro lado, 

esse processo pode se tornar vicioso, afinal, como bern colocou JUCIUS 

(1979) "quem aprende raramente tern ideias ou noc;oes que difiram muito das 

de quem ensina, portanto raramente contribui com boas inova¢es ou 
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sugestoes importantes num mundo cada vez mais competitivo". Portanto, 

profissionais "testados" por colegas podem nao trazer muitas inovac;oes e 

melhoramentos para seu novo emprego. 

0 alto grau de intimidade que pode se estabelecer entre empregador e 

empregado - e preciso relembrar que muitas vezes e quadro funcional e 

composto apenas dessas duas pessoas - pode facilitar a dedicagao e o 

companheirismo, conforme afirma HELLER (2000). Porem ha urn fator que 

precisa ser considerado no caso de quadros tao reduzidos: as pessoas tern 

muito mais potencial para ter ideias quando trabalham em equipe e isto 

estimula a criatividade. E novas ideias e criatividade sao fundamentais para a 

melhoria da qualidade de servigos prestados pelas organizagoes conforme 

atesta FEIGENBAUM (1994). Uma solugao para contornar este problema pode 

ser a realizagao de encontros regulares entre profissionais de diversos 

consult6rios, que as vezes estao ate situados no mesmo predio, para debater e 

discutir ideias e solugoes para os problemas comuns, conforme sugere 

DALEFFE (2003). 

A falta de avaliagao de desempenho detectada na grande maioria das 

organizagoes pesquisadas pode se tornar urn forte indicativa da pouca 

preocupagao com a qualidade dos servigos ofertados a populagao, conforme 

afirma CROSBY (1999). Alem disso, a ausencia desta pratica retira dos 

empregados uma importante ferramenta para seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. HELLER (2000) ressalta que avaliagoes regulares e individuais 

propiciam uma discussao de "duas maos" e, numa relagao tao proxima quanto 

aquela que existe em muitos consult6rios medicos, e extremamente util para 

confirmar o aspecto profissional dessa relagao (DALEFFE, 2003). 
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Os beneficios oferecidos por liberalidade dos empregadores sao raros 

nas organizac;oes pesquisadas. HELLER (2000) destaca que embora o salario 

e os beneficios nao sejam o (mico fator de motivac;ao, eles influenciam 

decisivamente no comportamento e na qualidade dos servic;os de urn 

profissional. Uma saida para melhorar esse quadro pode sera mesma que tern 

sido tomada para propiciar assistencia medica aos colaboradores: formar urn 

grupo de clinicas e consult6rio para poder negociar a implantac;ao de outros 

beneficios em melhores condic;oes. 

HELLER (2000) assegura que dar treinar as pessoas e vital para formar 

pessoas e que todas organizac;oes deveriam reservar pelo menos 5 dias por 

ano para treinamentos. Se treinamento e vital para qualquer profissional dos 

dias atuais, muito mais necessaria ele e para aqueles que trabalham com a 

medicina, area de conhecimento que apresenta inovac;oes em ritmo 

extremamente acelerado, alem, e claro, das componentes eticas e morais que 

ela envolve, conforme declara GUERIN (2005). Assim, toda e qualquer 

oportunidade de treinamento que surja para os trabalhadores de saude deve 

ser aproveitada. 



ANEXO 1: QUESTIONARIO SOBRE GESTAO DE PESSOAS 
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QUESTIONARIO SOBRE GESTAO DE PESSOAS 

Sr. Entrevistado, 

0 objetivo desse questionario e coletar dados a fim de identiftear como e atualmente o 
processo de recrutamento e seler;ao de pessoal em consult6rios de Curitiba. As respostas, que 
serao mantidas em sigilo, servirao de base para o desenvolvimento de trabalho academico do 
curso de Administragao de Pessoas, da UFPR. 

1. Como a empresa seleciona e recruta o pessoal em termos de processo, gestae e 
decisao? 

2. Como a empresa avalia as habilidades necessarias para o trabalho? 

3. Como a empresa exige/cobra de seus funciomirios os deveres pelo qual foi 
contratado? 

4. Quais os maiores problemas encontrados ap6s uma contratacao? De que forma 
esses problemas sao tratados? 

5. Como a organizacao estabelece meios de monitorar o comportamento das 
pessoas? 

6. Quais sao as recompensas oferecidas pela empresa? Ha urn plano de beneffcios 
implantado? De quais beneffcios ele e composto? 

7. Como e o processo de treinamento dos novos colaboradores, e do treinamento de 
"reciclagem" dos colaboradores existentes? 
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