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Teoria dos Stakeholders e as Organizações Hospitalares  

Sem Fins Lucrativos: Estudo Comparativo 

 

1) DESCRIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA (RESUMO COM NO MÁXIMO 4000 

CARACTERES): 

Descrição objetiva, com apoio da literatura especializada, do problema a ser estudado. 

Os processos organizacionais sofreram grandes influencias das ideias de 

transformação originadas nas ultimas décadas do século passado. (BARBOSA, 

2003) “O ambiente em que as organizações estão inseridas tem se tornado cada 

vez mais complexo e com transformações cada vez mais rápidas”, argumenta 

Gonçalves et. al. (2008, p. 84). A emergência dos processos de transformação, de 

profunda intensidade, atingiu todos os setores organizacionais. As constantes 

mudanças possibilitaram a incorporação de novos conhecimentos e 

consequentemente exigiu uma nova postura dessas organizações frente à 

sociedade. Os gestores nas empresas vivem hoje sob pressão, pois, em todo o 

mundo as suas competências de gerir os negócios da organização, estão sendo 

postas em cheque. (FREEMAN,1984). As organizações hospitalares nas últimas 

décadas, procuraram redefinir suas práticas institucionais utilizando novas formas 

de gestão, exercendo assim um papel central no sistema de saúde brasileiro 

(CARNELUTTI,2006). 

A abordagem do stakeholders para a estratégia, que surgiu em meados da década 

de 1980, proporciona uma ferramenta para auxiliar a gestão organizacional, cujo 

foco está em gerir os principais grupos interessados na organização. O foco desse 

movimento foi a publicação da obra de Gestão Estratégica de Freeman – A 

Stakeholder Approach Strategic Management. 

Dessa forma, foi delineado o problema da pesquisa como: Como a Teoria dos 

Stakeholders pode contribuir na identificação dos grupos interessados nas 

organizações hospitalares sem fins lucrativos na percepção dos funcionários do 

hospital? 

 

2) OBJETIVOS DO PROJETO (MÁXIMO 1000 CARACTERES): 

Relatar os objetivos gerais e específicos do projeto. 



 

 

Objetivos gerais: 

• Aplicar o modelo teórico dos stakeholders para identificação dos principais 

grupos interessados nas organizações hospitalares. 

Objetivos específicos: 

• Identificar os principais stakeholders nos hospitais sem fins lucrativos. 

• Classificar os principais grupos interessados nas organizações hospitalares 

na visão dos profissionais atuantes por setores segundo o grau de 

relevância e influência. 

 

 

3) JUSTIFICATIVA DO PROJETO (MÁXIMO 1000 CARACTERES): 

Descrever a relevância e a importância específica para o desenvolvimento do projeto. 

A sobrevivência das organizações, hoje, depende do grau de relacionamento que 

possui com os seus stakeholders, pois, a gestão dos interessados na empresa pode 

ser determinante para a permanência das suas atividades. Esta premissa vale 

sobre tudo em instituições sem fins lucrativos, por depender da colaboração direta 

da comunidade. Os hospitais sem fins lucrativos ao utilizar o processo gerencial da 

Teoria dos Stakeholders, para a identificação dos grupos interessados de maior 

relevância, poderão agir eficazmente para angariação de fundos, visando a sua 

sobrevivência. Portanto a utilização das ferramentas teóricas das partes 

interessadas facilitará o entendimento da gestão dos stakeholders nos hospitais 

filantrópicos. Normalmente, o perfil destas organizações faz com que elas sejam 

mais dependentes do contexto ambiental em que estão inseridas, pois grande parte 

dos atendimentos aos pacientes é vinculada ao sistema único de saúde – SUS, que 

remunera abaixo do esperado por estas instituições. Assim, esta proposta de 

pesquisa se justifica na contribuição que poderá oferecer a estas organizações.  

 

4) METODOLOGIA (MÁXIMO 2000 CARACTERES): 

Descrever a metodologia que será utilizada para o desenvolvimento do projeto (como 

os objetivos serão alcançados). 



 

 

Utilizar-se-á da pesquisa bibliográfica para dar sustentação teórica quanto a Teoria 

dos Stakeholders e a sua aplicação nas organizações hospitalares. Serão 

distribuídos formulários aos funcionários nos setores hospitalares, a questionar a 

percepção dos profissionais a respeito dos principais grupos interessados em suas 

atividades na organização. A técnica metodológica utilizada para mensurar a 

relevância de cada stakeholders, será a Escala de Diferencial Semântico: 1 - 

irrelevante; 2 – pouco relevante; 3 – indiferente; 4 – relevante; 5 – muito relevante. 

Para isso, uma lista sugestiva das partes interessadas definida em pesquisa 

anterior, realizada no setor hospitalar no estado de São Paulo, será distribuída aos 

respondentes. Os dados coletados serão apresentados em um diagrama no formato 

de uma roda, onde o hospital se encontrará no centro e os stakeholders nas 

extremidades dos raios. O grau de relevância (de acordo com a Escala de 

Diferencial Semântico) será definido com base no maior percentual indicado pelos 

respondentes de cada item da lista das partes interessadas e representado no 

diagrama em formatos distintos, considerando o poder de influência (relação direta 

com o grau de relevância). No caso de empate de dois itens, prevalecerá o das 

extremidades. A análise do diagrama, a luz da teoria, acontecerá de forma a 

comparar a percepção dos profissionais dos dois hospitais, objetos do estudo. 

 

5) RESULTADOS ESPERADOS (MÁXIMO 1000 CARACTERES): 

Descrever os resultados esperados com o desenvolvimento do projeto (produção de 

conhecimento e/ou desenvolvimento produtos e/ou serviços, com publicações em 

periódico, apresentações em eventos científicos, depósito e/ou registro de patente). 

• Identificar a contribuição da Teoria dos Stakeholders para identificação das 

partes interessadas nos hospitais. 

• Identificar os Stakeholders nos hospitais. 

• Classificar os principais grupos interessados quanto ao grau de relevância e 

influência.  

• Montar um diagrama representativo envolvendo os Stakeholders 

identificados considerando o grau de relevância e influência. 

• Apresentar os resultados parciais na Semana de Ciência e Tecnologia, a 

realizar-se de 23 a 25 de outubro de 2013. 

• Produzir um artigo para a publicação em revista científica pertinente. 



 

 

 

 

6) REFERÊNCIAS (MÁXIMO 2000 CARACTERES): 

Citar as referências utilizadas para a elaboração do projeto (verificar a pertinência, a 

suficiência e atualização das citações). Utilizar as normas da ABNT. 

BARBOSA, A.P. Governança corporativa em hospitais sem fins lucrativos: Um 

estudo do perfil de onze hospitais brasileiros. São Paulo, 2003. Tese (Doutorado em 
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