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Resumo 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que visou desenvolver um modelo de 

eficiência para orientar às organizações hospitalares na busca por melhorias no resultado 

financeiro. Nesse sentido, empregou a análise envoltória de dados (Data Envelopment 

Analysis – DEA) para o desenvolvimento do modelo, que foi elaborado de forma a relacionar 

indicadores operacionais e financeiros. Para a realização da pesquisa, foram empregados 

dados secundários oriundos das demonstrações contábeis de 21 hospitais públicos e 

filantrópicos brasileiros entre os anos de 2006 a 2011, assim como dados operacionais desses 

hospitais disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). No desenvolvimento do modelo DEA, foram considerados como inputs os 

seguintes indicadores operacionais: Taxa Média de Permanência (TMP) e Taxa de Ocupação 

Hospitalar (TOH). Por sua vez, foram utilizados como outputs os seguintes indicadores 

financeiros: Margem Líquida, Margem Operacional, Retorno sobre o Ativo e Liquidez 

Corrente. Verificou-se que, enquanto um grupo de hospitais se mostrou eficiente ao longo de 

todo o período, algumas organizações conseguiram aprimorar de forma contínua o seu 

desempenho de forma a alcançar a eficiência ao final do período de análise. 

Palavras-chave: Hospitais públicos e filantrópicos; Análise envoltória de dados; Indicadores 

Financeiros; Indicadores Operacionais. 

 

Abstract 

This paper reports the results of a study aimed at developing an efficiency model to guide 

hospital organizations to improve their financial results. The model was developed using Data 

Envelopment Analysis (DEA) to relate operational and financial indicators. The study used 

secondary data comprising the 2006-2011 year accounting statements of 21 public and 

voluntary hospitals in Brazil, as well as their operational data available on the databank of the 

Informatics Department of the Brazilian Single Health System (DATASUS). The DEA model 

development included the following operational indicators as inputs: Mean Rate of Stay 

(MRS) and Hospital Rate of Occupancy (HRO). It also included the following financial 

indicators as outputs: Net Margin, Operational Margin, Return on the Asset, and Current 

Liquidity. The model application proved to be consistent throughout the entire period. The 

hospitals’ high efficiency scores suggest that their management regularly control the financial 

impact of their healthcare procedures, herein represented through the operational indicators 

MRS and HRO. The results also show that while a group of hospitals proved to be efficient 

throughout the entire period, some organizations managed to improve their performance 

continuously and consequently reach efficiency at the end of the period under analysis. 

Keywords:  Public and voluntary hospitals; Data envelopment analysis; Financial indicators; 

Operational Indicators.



    

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pode-se dizer que os hospitais são organizações essenciais para o sistema de saúde 

nacional (GUERRA, 2011). Todavia, de acordo com Souza (2013), essas organizações 

usualmente enfrentam graves problemas de gestão, devido a uma série de aspectos (e.g., 

administração pouco profissionalizada, deficiências em sistemas de informações etc.). 

Conforme o referido autor, tais problemas geralmente atingem de forma fundamental a gestão 

financeira dessas organizações.  

Diante dessa situação, a realização de uma análise financeira dos hospitais é 

usualmente muito importante (VELOSO; MALIK, 2010). Especificamente, a técnica de 

análise por meio de indicadores financeiros pode contribuir significativamente para a análise 

do desempenho e da gestão hospitalar (GRUEN; HOWARTH, 2005). Tavares e Silva (2012) 

destacam que tais indicadores são calculados por meio de informações financeiras básicas 

obtidas a partir das demonstrações financeiras das organizações e permitem avaliar aspectos 

muito relevantes da gestão organizacional. 

Todavia, autores como Cesconetto et al. (2008) e Guerra et al. (2012) evidenciam que 

a análise do desempenho hospitalar pode ser bastante ampliada a partir do uso de informações 

operacionais em complemento às informações financeiras. Em ambos os estudos supracitados 

empregaram a Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) para 

analisar simultaneamente indicadores operacionais e financeiros no estudo da eficiência 

hospitalar. Assim, verifica-se que o modelo DEA possibilita o relacionamento entre 

indicadores operacionais e financeiros, que parece essencial para uma análise abrangente da 

eficiência das organizações hospitalares. 

Diante do exposto, este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que visou 

desenvolver um modelo de eficiência que possa orientar às organizações hospitalares na busca 

por melhorias no resultado financeiro.  Nesse sentido, foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: (a) identificar indicadores operacionais relacionados à eficiência das organizações 

hospitalares; (b) identificar indicadores financeiros relacionados ao resultado financeiro das 

organizações hospitalares; (c) desenvolver um modelo DEA que permita relacionar os 

indicadores operacionais aos financeiros em organizações hospitalares e (d) discutir as 

implicações dos resultados para a gestão hospitalar e a busca de melhorias no resultado 

financeiro. 

Este artigo está dividido em 6 seções (contando com essa introdução). Nas seções 2 e 

3, discutem-se conceitos importantes para a adequada compreensão da pesquisa apresentada 

neste trabalho. Em seguida, na seção 4, descreve-se a metodologia empregada no 

desenvolvimento da pesquisa. Posteriormente, os resultados obtidos são apresentados e 

discutidos (seção 5). Por fim, na seção 6, as conclusões da pesquisa são apresentadas seguidas 

das referências bibliográficas. 

 

 

2 GESTÃO HOSPITALAR E ANÁLISE FINANCEIRA 

 

De acordo com Guerra (2011), os hospitais são organizações essenciais para o sistema 

de saúde de uma nação. Silva et al. (2009) conceituam os hospitais como organizações que 

prestam serviços de diagnóstico, prevenção, tratamento, hospedagem, educação, pesquisa etc. 

Nesse sentido, Struett (2005) destaca que os hospitais são organizações complexas, 

responsáveis por desenvolver uma série de atividades interdependentes e essenciais para a 

sociedade. 

Contudo, desde as últimas décadas, os hospitais enfrentam ambientes competitivos e 

turbulentos em quase todo o mundo (ANCARINI et al., 2009). No Brasil, a criação do 



    

 

Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser citada como a principal reforma no sistema de saúde 

nacional e que influenciou dramaticamente os hospitais (BORBA; KILEMAN NETO, 2008). 

Paim et al. (2011), ressaltam que o SUS tem como objetivo realizar ações relacionadas à 

promoção, à vigilância e ao controle da saúde, além de possibilitar o acesso a cuidados 

médicos nos diversos níveis (primário, ambulatorial, especializado e hospitalar). 

Borba e Kileman Neto (2008) destacam que a complexidade inerente às organizações 

hospitalares, assim como o ambiente dinâmico no qual essas organizações estão inseridas, 

torna a gestão dos hospitais bastante intricada. Salienta-se que uma gestão hospitalar 

adequada é indispensável para a manutenção das atividades dessas organizações. 

Especialmente, no que tange à gestão financeira, a literatura nacional e internacional destaca 

os grandes problemas enfrentados pelos hospitais (PIZZINI, 2006; SOUZA et al., 2012). 

Dessa forma, a análise do desempenho financeiro é muito importante para se compreender 

essa relevante dimensão da gestão hospitalar. 

Uma forma comumente empregada para se analisar o desempenho econômico-

financeiro das organizações se vale de técnicas de análise financeira. De acordo com Tavares 

e Silva (2012), dentre as técnicas de análise financeira usualmente empregadas, a utilizada de 

forma mais ampla é a análise por meio de indicadores financeiros. De acordo com os referidos 

autores, esse tipo de analise se fundamenta basicamente em informações extraídas das 

demonstrações financeiras (em geral, analisa-se a relação entre diferentes contas presentes 

nessas demonstrações). 

De acordo com diversos autores, os indicadores financeiros podem ser 

convenientemente divididos em cinco categorias básicas: liquidez, atividades, estrutura de 

capital, lucratividade e rentabilidade (GITMAN, 2010; PENMAN, 2007; SILVA, 2005). 

Basicamente, os índices de liquidez, atividades e estrutura de capital medem riscos, enquanto 

os de lucratividade e de rentabilidade mensuram retornos. 

Pesquisas realizadas no Brasil e no exterior, tais como Lonial et al. (2008) e Lima 

Neto (2011) destacam a importância da análise financeira no estudo do desempenho da gestão 

hospitalar.  Dentre os benefícios da análise financeira (especialmente, em hospitais), Gruen e 

Howarth (2005) destacam as possibilidades de: (i) comparação do desempenho da 

organização em relação aos principais concorrentes; (ii) avaliação do desempenho de 

fornecedores de forma a prever a continuidade dos serviços; (iii) avaliação dos clientes no que 

tange ao pagamento de débitos; e (iv) a avaliação da saúde geral da organização.  

Apesar da importância da análise financeira em hospitais, alguns estudos têm 

destacado a importância do emprego de indicadores não financeiros para uma análise 

abrangente do desempenho das organizações (MACEDO; CORRAR, 2012). De acordo com 

Guerra (2011), o emprego de indicadores operacionais possibilita uma análise de outra 

relevante dimensão do desempenho dos hospitais, especialmente no que tange à eficiência. 

Nesse sentido, observa-se a relevância de modelos não paramétricos nesse tipo de análise, tal 

como a Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) (GUERRA et al., 

2012). Assim, o emprego simultâneo de indicadores financeiros e operacionais para análise do 

desempenho dos hospitais demonstra grande potencial para o aprimoramento de estudos sobre 

gestão hospitalar, especialmente, com a utilização do modelo DEA. 

 

 

3 O USO DO MODELO DEA EM SAÚDE 

 

Estudos de eficiência são muito utilizados em Pesquisa Operacional (PO), com o 

objetivo de se avaliar o desempenho econômico em diversos setores. A PO realiza uma 

modelagem que representa a interação de fatores relevantes e que subsidiam a tomada de 



    

 

decisões das organizações (MARQUES; 2011). Nesse contexto, uma importante ferramenta 

para mensuração da eficiência das organizações é o modelo DEA.  

O modelo DEA foi proposto por Charnes et al. em 1978 e foi utilizado para avaliação 

das escolas públicas nos Estados Unidos (CHARNES et al., 1978). Tal como apontam os 

autores, ressalta-se que a sua vasta aplicação no setor público se deve ao fato de a única 

premissa necessária é que todas elas consumam os mesmos recursos (inputs) e produzam os 

mesmos produtos (outputs). 

Em linhas gerais, Lobo e Lins (2011) descrevem a DEA como uma ferramenta que 

realiza a comparação de unidades tomadoras de decisão (Decision Making Units – DMUs) a 

partir da construção de uma fronteira de produção empírica que considera apenas as unidades 

analisadas. Uma DMU será considerada eficiente em relação às outras se fabricar mais 

produtos a partir de uma quantidade fixa de recursos (modelo orientado a outputs) ou se 

utilizar menos recursos para uma dada quantidade de produtos (modelo orientado a inputs). 

Uma importante variação dos modelos clássicos de DEA considera, ainda, os retornos 

de escalas da produção organizacional. Esses retornos podem ser constantes ou variáveis 

(CHARNES et al., 1978; BANKER et al., 1984). No primeiro, considera-se constante a 

proporção entre insumos e produtos ao longo da fronteira eficiente de produção, devendo-se 

utilizar nesse caso o modelo CRS (Constant Returns to Scale) também denominado CCR 

(CHARNES et al., 1978). No segundo caso (retornos variáveis de escala), a relação entre 

insumos e produtos é considerada variável, utilizando-se o modelo VRS (Variable Returns to 

Scale) ou BCC (BANKER et al., 1984). 

Outra distinção que merece destaque é a diferenciação entre o modelo do 

envelopamento e o modelo dos multiplicadores (LOBO; LINS, 2011). O ponto principal de 

divergência entre os dois modelos é a geração dos escores de eficiência que permitem 

mensurar o nível de cada uma das DMUs e o peso atribuído a cada recurso/produto 

considerado na modelagem. Lobo e Lins (2011) explicam que no 

 
modelo do envelope, a função objetivo visa otimizar o grau de eficiência de cada 

unidade, e a variável de decisão exprime a distância da unidade observada à 

fronteira de modo que, quanto mais distante da fronteira, mais ineficiente é a 

unidade. Ainda nesse modelo, a projeção espacial das unidades ineficientes na 

fronteira está delimitada por um conjunto de referência de unidades eficientes (daí, o 

termo técnico benchmark). [...] O poder analítico da técnica pode ser ampliado pelo 

modelo dual dos multiplicadores no qual, para cada DMU a ser analisada, constrói-

se um problema de otimização com o objetivo de determinar quais os valores que 

essa DMU atribui aos multiplicadores, ou aos pesos para variáveis de output e de 

input, de modo a obter a maior eficiência possível. A eficiência gerada por esse 

modelo consiste na soma ponderada dos produtos dividida pela soma ponderada dos 

recursos, desde que o resultado da equação nunca supere 1 ou 100%, valor máximo 

possível para as unidades eficientes. (LOBO; LINS, 2011, p. 95) 

 

Na área de saúde, a avaliação das unidades hospitalares pode ser realizada por meio de 

qualquer um desses modelos, sendo que os objetos de análise variam conforme as 

características da pesquisa proposta (LOBO; LINS, 2011). Para exemplificar a diversidade de 

aplicações da ferramenta, Marinho et al. (2009) analisaram a eficiência na provisão de 

serviços de saúde no Brasil em comparação com os países da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O estudo apontou que nem todos os resultados eram 

favoráveis ao Brasil, o que se apresenta em consonância com os resultados obtidos por 

Ribeiro (2008), que analisou somente países da América Latina. Outra aplicação dos estudos 

de eficiência na saúde pode ser encontrada em análise de eficiência de cada unidade 

hospitalar. Guerra et al. (2012) analisam o desempenho hospitalar a partir de indicadores 

financeiros e não-financeiros em 26 hospitais brasileiros.  Na mesma linha, Souza et al (2012) 



    

 

utilizou indicadores financeiros como insumos e operacionais como produtos na investigação 

de modelos que expliquem a eficiência hospitalar. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa com natureza descritiva e com 

enfoque quantitativo. Segundo Sampaio e Perin (2006), uma pesquisa descritiva tem como 

finalidade informar sobre situações, fatos, opiniões ou comportamentos da população 

analisada, buscando documentar a distribuição de um fenômeno. Já o enfoque quantitativo, 

conforme Richardson (1999), significa a escolha de procedimentos sistemáticos para 

descrição e explicação desses fenômenos. De acordo com o referido autor, as pesquisas 

quantitativas são frequentemente descritivas. 

Para a pesquisa, os dados utilizados foram secundários. Segundo Lakatos e Marconi 

(1986) os dados secundários são aqueles que se encontram à disposição do pesquisador em 

boletins, livros, revistas, dentre outros. Para a pesquisa foram coletados dados operacionais 

dos hospitais com base no banco de dados do Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS) e, os financeiros, como base nas demonstrações contábeis dos hospitais, 

disponibilizados via Internet.  

No total, foram coletadas informações de 21 hospitais referentes aos anos de 2006 a 

2011. Salienta-se que a amostragem empregada na pesquisa foi não probabilística. Levine 

(2008) afirma que em uma amostra não probabilística, são selecionados itens ou indivíduos 

sem se conhecer suas respectivas probabilidades de seleção. Mattar (1996) completa essa 

afirmação ao destacar que a amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos 

elementos da população para compor a amostra depende, ao menos em parte, do julgamento 

do pesquisador ou do entrevistador no campo. Algumas informações sobre os hospitais 

analisados são apresentadas no Quadro 1. Salienta-se que foram empregados códigos para 

manter o sigilo das organizações analisadas. 

 
Quadro 1: Características das organizações hospitalares analisadas na pesquisa 

Código Número de leitos
*
 Natureza jurídica Unidade da federação (UF) 

DMU 1 361 Filantrópico SP 

DMU 2 106 Público RJ 

DMU 3 272 Filantrópico MG 

DMU 4 407 Filantrópico SP 

DMU 5 180 Filantrópico SP 

DMU 6 136 Filantrópico PR 

DMU 7 272 Público SP 

DMU 8 181 Público SP 

DMU 9 164 Filantrópico PA 

DMU 10 217 Filantrópico ES 

DMU 11 952 Filantrópico SP 

DMU 12 813 Filantrópico MG 

DMU 13 263 Filantrópico AL 

DMU 14 393 Filantrópico CE 

DMU 15 898 Filantrópico RS 

DMU 16 40 Filantrópico SP 

DMU 17 128 Filantrópico SP 

DMU 18 55 Filantrópico SP 

DMU 19 222 Filantrópico SP 

DMU 20 140 Filantrópico SP 

DMU 21 746 Filantrópico SP 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Nota: 
* 
Número médio de leitos entre 2007 e 2011. 



    

 

 

Para analise dos dados, foi empregada a técnica de estatística descritiva que, de acordo 

com Freund e Simon (2000), compreende a manipulação dos dados para resumi-los ou 

descrevê-los. Segundo os referidos autores, as formas mais comuns de se resumir ou 

descrever os dados é por meio de tabelas ou gráficos. Porém, para agrupar os dados, antes é 

necessário classificá-los quanto à sua natureza. Para a operacionalização da estatística 

descritiva, empregou-se o software Microsoft® Excel (MS-Excel). 

Por fim, foi desenvolvido um modelo DEA para a análise dos dados. Optou-se por 

utilizar o modelo BBC do DEA orientado a outputs. O modelo BBC considera retornos 

variáveis de escala, ou seja, ele desconsidera essa relação de proporcionalidade entre inputs e 

outputs, admitindo que as DMUs analisadas tenham portes diferentes. Por sua vez, a 

orientação a outputs considera que a quantidade produzida pode ser maximizada sem se 

alterar a quantidade de insumos utilizada. Para o desenvolvimento do modelo DEA, 

empregou-se o Sistema Integrado de Apoio à Decisão (SIAD) (ÂNGULO MEZA et al., 

2005). 

 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Desenvolvimento do modelo DEA 

Na pesquisa apresentada neste artigo, desenvolveu-se o modelo apresentado no 

Quadro 2. Os inputs e os outputs do modelo foram propostos no sentido de orientar às 

organizações hospitalares para buscar melhorias no resultado financeiro a partir de 

indicadores operacionais. Foram considerados como inputs, no modelo proposto, as seguintes 

variáveis: Taxa Média de Permanência (TMP) e Taxa de Ocupação Hospitalar (TOH). 

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a TMP é um indicador de 

eficiência essencial, que avalia o tempo médio que os pacientes ficam internados no hospital 

(ANS, 2013). 

Por sua vez, o indicador TOH também é considerado um indicador de eficiência 

essencial, que avalia o grau de utilização dos leitos operacionais dos hospitais, ou seja, o 

perfil de utilização e a gestão do leito operacional hospitalar (ANS, 2012). As fórmulas 

empregadas no cálculo de cada um dos indicadores TMP e TOH são apresentadas nas 

equações 1 e 2, respectivamente. 

 
Quadro 2: Inputs e Outputs do modelo desenvolvido 

Inputs Outputs 

Taxa média de permanência (TMP) 

Taxa de ocupação hospitalar (TOH) 

 

Margem Líquida (ML) 

Margem Operacional (MO) 

Retorno sobre o Ativo (RSA) 

Liquidez corrente (LC) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

    
                                   

                            
 

 

(1) 

Onde: 

Numerador: Número de pacientes-dia – somatório de pacientes-dia do hospital em um determinado 

período. 

Denominador: Número de saídas – somatório das altas, transferências externas e óbitos do hospital em 

um determinado período. 

Fonte: Adaptado de ANS (2013) 

 

 (2) 



    

 

     
                                   

                                
      

 

Onde: 

Numerador: Número de pacientes-dia – somatório de pacientes-dia do hospital em um determinado 

período. 

Denominador: Número leitos-dia operacionais – somatório de leitos-dia operacionais do hospital em um 

determinado período. 

Fonte: Adaptado de ANS (2012) 

 

No modelo desenvolvido, foram utilizados como outputs os seguintes indicadores 

financeiros: (i) Margem Líquida (ML), (ii) Margem Operacional (MO), (iii) Retorno sobre o 

Ativo (RSA) e (iv) Liquidez corrente (LC). Segundo Gitman (2010, p. 59), a ML mensura a 

“porcentagem de cada unidade monetária de vendas remanescente após a dedução de todos os 

custos e despesas, inclusive juros, impostos e dividendos” (grifo do autor). Ainda conforme o 

referido autor, a MO, por sua vez, mensura a porcentagem de cada unidade monetária após a 

dedução de todos os custos e despesas, exceto aquelas relacionadas a juros, impostos e 

dividendos. As fórmulas para o cálculo da ML e da MO são apresentadas nas equações 3 e 4, 

respectivamente. 

 

    
             

                 
 (3) 

Fonte: Adaptado de Gitman (2010) 

 

    
                 

                 
 (4) 

Fonte: Adaptado de Gitman (2010) 

 

Quanto ao RSA, Assaf Neto (2009) destaca que esse indicador apresenta o retorno 

produzido pelo total de aplicações realizadas pela empresa em seus ativos (a fórmula para o 

seu cálculo é apresentada na Equação 5).  Por fim, a liquidez corrente refere-se à “relação 

existente entre o ativo circulante e o passivo circulante, ou seja, de cada $1,00 aplicado em 

haveres e direitos circulantes [...] quanto a empresa deve no curto prazo” (ASSAF NETO, 

2009, p. 119). A fórmula para o cálculo da LC é apresentada na Equação 6. 

 

     
                         

                 
 (5) 

Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2009) 

 

    
                

                  
 (6) 

Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2009) 

 

Espera-se que o modelo evidencie os hospitais mais eficientes no processo de gerir os 

insumos operacionais e “transformá-los” em resultados financeiros. Pressupõe-se que quanto 

menor o TMP e maior o TOH, melhor tende a serem os resultados do hospital (tanto o 

operacional quanto o líquido), que se refletiria em um melhor escore de eficiência. Ademais, 

melhores resultados implicam em um melhor retorno para o hospital e tendem a melhorar a 

sua liquidez (reduzindo o risco de insolvência). 

 

5.2 Análise geral dos resultados 

A Figura 1 apresenta os resultados médios de eficiência obtidos pelos hospitais da 

amostra. Verifica-se uma eficiência média sempre acima de 0,85 ao longo dos anos com base 

no modelo desenvolvido. O valor médio de todo o período foi de 0,89. Todavia, observou-se 



    

 

um comportamento errático do escore de eficiência médio ao longo do período. Inicialmente, 

a eficiência mensurada decaiu nos anos de 2007 e 2008 em relação a 2006. Em seguida, em 

2009, houve um pico de eficiência (0,94), mas, posteriormente, verificou-se uma queda 

expressiva nos dois anos seguintes, sendo que, em 2011, constatou-se o menor escore de 

eficiência (0,85) em todo o período de análise. 
 

Figura 1: Eficiência média dos hospitais da amostra entre 2006 e 2011 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Também é possível verificar como se comportaram os escores gerais de eficiência em 

cada ano do período analisado. Para possibilitar essa análise, o intervalo dos escores (0 a 1) 

foi dividido em três níveis conforme descrito a seguir: (i) Nível 1 – “Ineficientes e abaixo da 

média”, ou seja, escores de eficiência abaixo da média do período (entre 0 e a média dos 

escores naquele ano); (ii) Nível 2 – “Ineficientes, mas acima da média”, ou seja, escores de 

eficiência acima da média, mas que ainda não são eficientes (maiores que a média e menores 

que 1,0); e (iii) Nível 3 – “Eficientes”, ou seja, escores de eficiência igual a 1,0. 

A Figura 2 apresenta a frequência observada de unidades em cada um dos intervalos 

considerados. Pode-se observar que, em linhas gerais, há certa homogeneidade na 

configuração de cada ano analisado, que pode ser assim resumida: dois grandes grupos, um do 

Nível 1 e outro do Nível 3, e um pequeno grupo que se encontra no Nível 2.  
 

 

Figura 2: Frequência de DMU por nível do escore de eficiência 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 



    

 

  

Considerando que os escores médios são relativamente altos, os dados parecem sugerir 

que os hospitais têm uma noção relativamente clara da relação entre os indicadores 

operacionais e os impactos financeiros, sendo necessários somente alguns ajustes. Assim, no 

decorrer do período, parece que, de alguma forma, ocorre um ajuste contínuo (e.g. a seleção 

do que será internado e o que será referenciado para outra unidade hospitalar) para que o 

operacional acompanhe os custos. É preciso ressaltar, contudo, a principal limitação dessa 

interpretação: os dados ora apresentados se referem a hospitais que apresentam estruturas 

diferentes (porte financeiro, tamanho, natureza jurídica).  

Apesar de tal limitação, decorre verificar o comportamento de cada DMU em cada ano 

considerando os níveis propostos. A Tabela 1 apresenta tais informações. A análise dessa 

tabela mostra há dois grandes grupos. O primeiro dele composto de onze DMUs (52,4%) que 

permaneceram no mesmo nível de escore ao longo de todo o período. Esse grupo é dividido 

em dois subgrupos: o primeiro de DMUs que permaneceram no Nível 1 (7, 12, 14, 15 e 21) e, 

o segundo, que é formado por DMUs no Nível 3 (1, 5, 16, 18, 19 e 20). 

 
Tabela 1: Nível do escore de eficiência, por DMU, por ano. 

DMU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

DMU 1 3 3 3 3 3 3 

DMU 2 1 3 3 3 3 2 

DMU 3 3 1 1 1 3 1 

DMU 4 3 3 1 3 1 1 

DMU 5 3 3 3 3 3 3 

DMU 6 1 2 3 3 3 3 

DMU 7 1 1 1 1 1 1 

DMU 8 1 2 3 3 3 3 

DMU 9 3 1 1 3 1 1 

DMU 10 2 2 2 3 3 2 

DMU 11 2 1 1 1 1 3 

DMU 12 1 1 1 1 1 1 

DMU 13 1 1 2 1 2 1 

DMU 14 1 1 1 1 1 1 

DMU 15 1 1 1 1 1 1 

DMU 16 3 3 3 3 3 3 

DMU 17 2 2 2 3 2 2 

DMU 18 3 3 3 3 3 3 

DMU 19 3 3 3 3 3 3 

DMU 20 3 3 3 3 3 3 

DMU 21 1 1 1 1 1 1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Por outro lado, constata-se que o segundo bloco de DMUs foi composto por dez 

DMUs (47,6%) e houve pelo menos uma mudança do nível do escore de eficiência (2, 3, 4, 6, 

8, 9, 10, 11, 13 e 17). A análise da oscilação de nível dessas unidades não apresentou 

nenhuma regularidade significativa. Apenas merecem destaque as DMUs 10 e 12 que 

aumentaram de nível, aparentemente de maneira estruturada, e tornando-se eficientes de 2008 

em diante. Cabe destacar que, com os dados disponíveis, as causas das flutuações não ficaram 

evidentes – o que demandaria novos estudos. 

 

5.3 Análise anual dos resultados 

As Figuras 3 e 4 apresentam os resultados observados de eficiência para os anos de 

2006 e 2007, respectivamente. Em 2006, a eficiência média foi de 0,90 e observou-se que 

nove DMUs obtiveram eficiência igual a 1,0 (1, 3, 4, 5, 9, 16, 18, 19 e 20). Tal fato contribuiu 

para o elevado valor médio de eficiência observado, sendo que as demais DMUs 



    

 

apresentaram um valor médio de eficiência de 0,83. Já em 2007, a eficiência média foi 

reduzida para 0,88. No referido ano, oito DMUs apresentaram eficiência igual a 1,0 (1, 2, 4, 5, 

16, 18, 19, 20). Todavia, as demais DMUs apresentaram um valor médio de eficiência de 

0,80, o que reduziu o valor médio global se comparado ao ano anterior. 

 
Figura 3: Eficiência dos hospitais da amostra no 

ano de 2006 

Figura 4: Eficiência dos hospitais da amostra no 

ano de 2007 

  
Fonte: Elaborado pelos autores Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Por sua vez, as Figuras 5 e 6 apresentam os resultados observados de eficiência para 

os anos de 2008 e 2009, respectivamente. Naquele primeiro ano, a eficiência média foi de 

0,88 e constatou-se que nove DMUs obtiveram eficiência igual a 1,0 (1, 2, 5, 6, 8, 16, 18, 19 e 

20). Contudo, a eficiência média dos outros hospitais foi de 0,79, o que contrabalanceou o 

aumento da eficiência das melhores DMUs, tornando a eficiência global similar a do ano 

anterior. Em 2009, entretanto, a eficiência média aumentou para 0,94. No referido ano, treze 

DMUs apresentaram eficiência igual a 1,0 (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 e 20), e o valor 

médio apresentado pelas demais DMUs foi de 0,83. Assim, observou-se a maior eficiência 

dos hospitais em relação ao modelo ao longo de todo o período analisado.  

 
Figura 5: Eficiência dos hospitais da amostra no 

ano de 2008 

Figura 6: Eficiência dos hospitais da amostra no 

ano de 2009 

  
Fonte: Elaborado pelos autores Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Por fim, as Figuras 7 e 8 apresentam os resultados observados de eficiência para os 

dois últimos anos de análise, respectivamente: 2010 e 2011. Em 2010, a eficiência média 

observada se reduziu para 0,90 e constatou-se que onze DMUs obtiveram eficiência igual a 

1,0 (1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 19 e 20). Ademais, a eficiência média dos outros hospitais se 

reduziu para 0,79. Seguindo a tendência de queda nos escores de eficiência, em 2011, nove 

DMUs apresentaram eficiência igual a 1,0 (1, 5, 6, 8, 11, 16, 18, 19 e 20), e o valor médio 
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apresentado pelas demais DMUs foi de 0,83. Assim, verificou-se a menor eficiência dos 

hospitais em relação ao modelo ao longo de todo o período analisado. 

 
Figura 7: Eficiência dos hospitais da amostra no 

ano de 2010 

Figura 8: Eficiência dos hospitais da amostra no ano 

de 2011 

  
Fonte: Elaborado pelos autores Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

O estudo apresentado neste artigo visou desenvolver um modelo de eficiência para 

orientar às organizações hospitalares na busca por melhorias no resultado financeiro. Nesse 

sentido, desenvolveu-se um modelo DEA que apresentou a relação insumo-produto entre 

indicadores operacionais e financeiros de hospitais. Tal modelo foi aplicado a uma amostra de 

21 hospitais brasileiros públicos e filantrópicos. 

Os dados (financeiros e operacionais) empregados no estudo foram analisados por 

meio do modelo DEA desenvolvido. Os resultados levantaram dois aspectos importantes. 

Primeiramente, os altos escores de eficiência encontrados sugerem que a gestão dessas 

unidades controla regularmente o impacto financeiro originado dos procedimentos 

assistenciais, expressados no estudo pelos indicadores operacionais TMP e TOH. 

Ademais, verificou-se a existência de um movimento de oscilação do nível dos escores 

de eficiência. Essa flutuação, ao longo dos seis anos analisados ocorreu, pelo menos uma vez, 

em quase metade das unidades constantes da amostra do estudo. Embora as causas dessas 

flutuações não possam ser determinadas a partir dos dados disponíveis, possivelmente essa 

variação está associada às mudanças das necessidades dos próprios usuários das organizações. 

De fato, é preciso lembrar que, embora duas organizações hospitalares estejam aptas a realizar 

os mesmos procedimentos (e.g., amputação de extremidades etc.), a frequência de realização 

dos procedimentos está associada à qualidade de vida da população relacionada às unidades. 

Verificou-se que, apesar de a eficiência média das unidades ter variado ao longo dos 

anos, houve um comportamento consistente em grande parte das DMUs. Algumas DMUs (1, 

5, 16, 18, 19 e 20) se mantiveram eficientes ao longo de todo o período analisado. Por sua 

vez, as DMUs 6 e 8 apresentaram um comportamento de melhoria constante ao longo do 

período, evidenciando a consistência do modelo desenvolvimento em relacionar indicadores 

operacionais aos financeiros. 

É importante ressaltar algumas limitações da pesquisa apresentada neste artigo. 

Inicialmente, tem-se que o emprego de uma amostra não probabilística para desenvolvimento 

do estudo não permite a generalização dos resultados para além da amostra analisada. 

Ademais, a amostra desbalanceada pode limitar parte dos resultados obtidos por meio do 

estudo. Todavia, a pesquisa contribui significativamente para a análise de eficiência 

(especialmente, financeira) dos hospitais brasileiros. Constatou-se que o modelo DEA é uma 
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importante ferramenta para realizar essas análises de eficiência, uma vez que a padronização 

dos procedimentos não é requisitada. O único pressuposto é que consumam os mesmos 

recursos e produzam os mesmos produtos, o que sugere que a troca de experiências entre 

organizações pode ser benéfica a todas. Além disso, evidenciou-se o potencial do emprego 

simultâneo de indicadores operacionais e financeiros em estudos da área. Pesquisas futuras 

poderiam enfocar aspectos específicos sobre as organizações com características mais 

homogêneas no intuito de ratificar ou não os resultados apresentados nesse trabalho. 

Complementarmente, tais estudos poderiam ampliar a amostra empregada no presente estudo, 

além de abordar as causas das flutuações nos níveis de escore de algumas organizações 

hospitalares ao longo do tempo. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. Taxa de Ocupação 

Operacional Geral. 2012. Disponível em: http://www.ans.gov.br/espaco-dos-

prestadores/qualiss/1575-indicadoreshospitalares. Acesso em: 12 ago. 2013. 

 

______. Média de Permanência Geral. 2013. Disponível em: http://www.ans.gov.br/espaco-

dos-prestadores/qualiss/1575-indicadoreshospitalares. Acesso em: 12 ago. 2013. 

 

ÂNGULO MEZA, L. et al. ISYDS - Integrated System for Decision Support (SIAD - Sistema 

Integrado de Apoio à Decisão): a software package for data envelopment analysis model. 

Pesquisa Operacional, v. 25, n. 3, p. 493-503, 2005. 

 

ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

BANKER, R. D.; CHARNES, A.; COOPER, W.W. Some models for estimating technical 

and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, v.30, n.9, 

p.1078-92, 1984. 

 

BORBA, G. S.; KILEMAN NETO, F. J. Gestão Hospitalar: identificação das práticas de 

aprendizagem existentes em hospitais. Saúde e Sociedade, v.17, n.1, p.44-60, 2008. 

 

CESCONETTO, A.; LAPA, J. S.; CALVO, M. C. M. Avaliação da eficiência produtiva de 

hospitais do SUS de Santa Catarina, Brasil. Caderno de Saúde Pública, v. 24, n. 10, p. 2407-

2417, 2008. 

 

CHARNES, A., COOPER, W.W., RHODES, E. Measuring the efficiency of decision-making 

units. European Journal of Operational Research London, v. 2, p. 429-444, 1978. 

 

FREUND, J. E.; SIMON, G. A. Estatística aplicada. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

 

GITMAN, L. J.  Princípios de administração financeira. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2010.  

 

GRUEN, R.; HOWARTH, A. Managing health services finance. 1. ed. London: London 

School of Hygiene and Tropical Medicine, 2005. 

 

http://www.ans.gov.br/espaco-dos-prestadores/qualiss/1575-indicadoreshospitalares
http://www.ans.gov.br/espaco-dos-prestadores/qualiss/1575-indicadoreshospitalares
http://www.ans.gov.br/espaco-dos-prestadores/qualiss/1575-indicadoreshospitalares
http://www.ans.gov.br/espaco-dos-prestadores/qualiss/1575-indicadoreshospitalares


    

 

GUERRA, M. Análise de desempenho de organizações hospitalares. 2011. 144 f. 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas gerais, Centro de Pós-Graduação e 

Pesquisas em Contabilidade e Controladoria, Belo Horizonte, 2011. 

 

GUERRA, M.; SOUZA, A. A.; MOREIRA, D. R. Performance Analysis: A Study Using 

Data Envelopment Analysis in 26 Brazilian Hospitals. Journal of Health Care Finance, v. 

38, p. 19-35, 2012. 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de 

pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 

São Paulo: Atlas, 1986. 

 

LEVINE, D. M. et al. Estatística: teoria e aplicações. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

 

LIMA NETO, L. Análise da situação econômico-financeira de hospitais. O Mundo da 

Saúde, v. 35, n.3, p. 270-277, 2011. 

 

LOBO, M. S. C.; LINS, M. P. E. Avaliação da eficiência dos serviços de saúde por meio da 

análise envoltória de dados. Caderno de Saúde Coletiva, v.19, n. 1, p. 93-102, 2011. 

 

LONIAL, S. C. et al. The impact of market orientation on NSD and financial performance of 

hospital industry. Industrial Management & Data Systems, v. 108, n. 6, p. 794-811, 2008. 

 

MACEDO, M. A. S.; CORRAR, L. J. Análise comparativa do desempenho contábil-

financeiro de empresas com boas práticas de governança corporativa no Brasil. Revista de 

Contabilidade e Controladoria, v. 4, n. 1, p. 42-61, 2012. 

 

MARINHO, A.; CARDOSO, S. S.; ALMEIDA, V. V. Brasil e OCDE: avaliação da 

eficiência em sistemas de saúde. Rio de Janeiro: IPEA, TD nº 1.370, 2009. 

 

MARQUES, A. M. F. Gasto público e políticas públicas: uma avaliação do desempenho da 

rede materno-infantil em Minas Gerais. Belo Horizonte, 2011, 92p. Dissertação (mestrado) – 

Universidade Federal de Minas Gerais, Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em 

Administração, 2011. 

 

MATTAR, F. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 1996.  

 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

PAIM, J. et al. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. Lancet, p. 11-31, 

2011. 

 

PENMAN, S. H. Financial Statements Analysis and Security Valuation. 3. ed. New York: 

McGraw-Hill, 2007. 

 

PIZZINI, M. J. The relation between cost-system design, managers evaluations of the 

relevance and usefulness of cost data, and financial performance: an empirical study of US 

hospitals. Accounting, Organizations and Society, v. 31, p. 179–210, 2006. 

 



    

 

SAMPAIO, C. H.; PERIN, M. G. Pesquisa científica da área de marketing: uma revisão 

histórica. Revista de Administração Contemporânea, v. 10, n. 2, p. 179-202, 2006. 

 

SILVA, M. Z.; BORGET, A.; SCHULTZ, C. A. Sistematização de um método de custeio 

híbrido para o custeamento de procedimentos médicos: uma aplicação conjunta das 

metodologias ABC e UEP. Revista de Ciências da Administração, v. 11, n. 23, p. 217-244, 

2009. 

 

SILVA, J. P. Análise financeira das empresas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2005.  

 

SOUZA, A. A. Gestão financeira e de custos em hospitais. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

SOUZA, A. A. et al. Uma análise da eficiência em organizações hospitalares por meio da 

análise envoltória de dados. XIX Simpósio de Engenharia de Produção, SIMPEP, Bauru, 

2012. Anais... 2012. 

 

STRUETT, M. Custeio baseado em atividades em laboratórios de análises clínicas: estudo 

de caso em um hospital filantrópico. 2005. 165 f. Dissertação (Mestrado em Administração). 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2005. 

 

TAVARES, A. L.; SILVA, C. A. T. A análise financeira fundamentalista na previsão de 

melhores e piores alternativas de investimento. Revista Universo Contábil, v. 8, n. 1, p. 37-

52, 2012. 


