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RESUMO 

O presente estudo tem o objetivo de descrever experiências 
vividas pelo Hospital Materno-Infantil de Joinville/SC quando 
implantou o seu sistema gestor a fim de verificar quais são os 
impactos que o sistema de gestão causou sobre a cultura 
organizacional da empresa. A metodologia da pesquisa é de 
natureza exploratória através de um estudo qualitativo, no trato 
da análise dos dados obtidos através de entrevista pessoal semi-
estruturada. A pesquisa iniciada com os usuários do sistema 
teve como objetivo principal a demonstração da implantação do 
software de gestão, mas que não causasse traumas na cultura 
organizacional. O estudo mostra que o sistema de gestão foi 
implantado de maneira parcial no setor financeiro do hospital. 
Nota-se através das entrevistas realizadas, que os usuários 
demonstraram pouco conhecimento na operacionalização do 
sistema, devido ao não conhecimento das funções do mesmo. 
Identificou-se também que os usuários participaram do 
treinamento concomitante com as tarefas desenvolvidas na 
rotina de trabalho dos mesmos. Percebe-se que o hospital 
agilizou sua rotina de trabalho através da implantação do 
software, uma vez que as planilhas foram substituídas e os 
relatórios agora são utilizados para análise gerencial.  

Palavras-Chave: softwares de gestão; sistemas de informação; 
cultura organizacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

A introdução de um sistema de gestão, do qual o usuário só tomou conhecimento no 

momento de operacionalizá-lo, torna-se mais do que um instrumento aliado ou uma nova 

ferramenta de trabalho, é um intruso nas atividades profissionais. Esse estudo visa 

demonstrar algumas providências e precauções úteis para que a alta administração possa 

efetivar essa implantação sem correr riscos de o mesmo não ser aceito de forma plena em 

todos os níveis, sejam administrativos ou operacionais. 

Não se pretende especificar um caso individualizado onde ocorreram esses 

desvios, mas apresentá-los de uma forma genérica. Batista (2006) alerta que as empresas 

utilizam-se de sistemas de informação gerenciais para atingir níveis mais altos de 

produtividade e eficácia e assim, tornarem-se competitivas no mercado de trabalho. 

Conforme Laudon (2004, p. 4), “Os sistemas de informação essencialmente 

transformam os dados em uma forma utilizável para a coordenação de fluxo de trabalhos 

de uma empresa”, ajudando os empregados ou gerentes a tomar decisões, analisar e 

visualizar acertos complexos e resolver outros tipos de problemas. Os sistemas de 

informação fazem isso através de um ciclo de três atividades básicas: entrada, 

processamento e saída. 

Segundo Colangelo Filho (2001, p.17), “os primeiros sistemas foram 

desenvolvidos, visando apoiar as tarefas desempenhadas em uma área da empresa.”, 

sendo assim, o autor alerta que o uso de computadores no suporte a processos de 

negócios teve inicio na década de 1960, essencialmente com aplicações financeiras. 

Para este autor citado, uma organização tem três motivos que podem fazer com 

que seja implantado um sistema de informação, e são eles: o de negócio que estão 

associados à melhoria da lucratividade, o de legislação que estão ligados à exigências 

legais que a empresa deve cumprir e da tecnologia que trata das mudanças necessárias em 

função da exigência de parceiros de negócios. (COLANGELO FILHO, 2001, p. 30).  

Esse artigo visa então demonstrar algumas considerações importantes para que a 

implantação de um novo sistema aconteça de maneira tranqüila e que o mesmo seja aceito 

como aliado pelos usuários, tendo o cuidado de não afetar a cultura organizacional da 

empresa, que segundo Chiavenatto (2001) compreendem os costumes e crenças adotadas 

pelos colaboradores.  

Dessa forma, Batista (2006) sugere que um sistema de informação não é 

composto somente de computadores, estes são as ferramentas, para que o sistema seja 

bem implantado e integrado, a instituição deve preocupar-se com a organização, a 
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tecnologia e as pessoas. Destaca-se aqui que as pessoas, além de possuírem competência 

para trabalhar com as tecnologias, devem compreender a organização em que estão 

inseridas e seus relacionamentos/interações com os indivíduos que a compõem.  

 Este artigo está organizado em seções. A seção a seguir apresenta os objetivos da 

pesquisa. O percurso metodológico desenvolvido para realização da pesquisa é 

apresentado na seção 3. As informações relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa 

como a revisão de literatura, o problema abordado, a solução proposta e implementada 

são mostradas na seção 4. A forma de abordar os experimentos, os resultados e as 

discussões são descritos na seção 5. Por fim, as considerações finais são apresentadas na 

seção 6. 

A pesquisa foi realizada no Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria 

(HJAF), sendo que o mesmo é uma organização Social sem Fins Lucrativos administrado 

por outra Organização Filantrópica situada na cidade de Curitiba/PR registrada com no 

CNPJ numero 76.562.198/0001-69 com a razão social Hospital Nossa Senhora das Graças. 

O HJAF é situado na rua Ararangua, número 554, bairro America, Joinville/SC – Brasil, 

estas informações estão descritas no portal da instituição http://www.hjaf.org.br. 

O hospital tem um contrato com o Estado de Santa Catarina e é pioneiro nesse 

quesito, pois o governo estadual faz um repasse para despesas de verbas do HJAF, esse 

repasse é efetuado mensalmente para cobrir as despesas com o atendimento pelo SUS – 

Sistema Único de Saúde.  

Experiências com a implantação software de gestão em empresas de pequeno e 

médio porte demonstram que na maioria das vezes, uma empresa investe alto na 

aquisição, implantação e consultoria de um software, e no momento de sua utilização os 

usuários do dia-a-dia o operam, mas ainda com as planilhas de auxílio, como é o caso do 

Microsoft Excel que deveria ser esquecida, mas mesmo assim os usuários confiam mais 

em planilhas do que no próprio sistema implantado. 

Nota-se que antes da implantação do sistema gestor, as informações não eram 

muito confiáveis, devido a várias razões, entre elas: falta de registro das informações, 

desperdício de tempo com preenchimento de várias vezes os mesmos dados, 

impossibilidade de controlar com eficiência as informações registradas, dificuldade na 

busca das informações, falta de controle das contas a pagar como fornecedores e tributos 

sociais e legais, entre outras razões.  

Percebia-se então a ineficiência e a ineficácia dos serviços prestados pelos 

usuários do setor, por falta de uma das mais importantes ferramentas de trabalho, o 

sistema de informação, pois eles mesmos se sentiam improdutivos e isso não deixava que 
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os mesmos fizessem controles adequados para apresentarem aos seus líderes e para 

avaliar o desempenho da empresa. 

De acordo com o estudo, depois que o sistema foi implementado no setor surgiu 

uma pequena dúvida entre os usuários: “como operacionalizá-lo?”. 

O treinamento ou capacitação dos usuários é de suma importância para o sucesso 

da utilização de toda e qualquer ferramenta de trabalho, inclusive do sistema de 

informação adotado pelo setor. Marras (2002) alerta que o desenvolvimento da empresa e 

a obtenção de resultados acontece por intermédio das pessoas e assim, com treinamentos 

adequados os recursos humanos estarão sempre preparados.  

2. OBJETIVO 

O objetivo geral deste estudo é analisar como implantar softwares de gestão sem causar 

impactos na cultura organizacional das empresas. Para tanto, os seguintes objetivos 

específicos foram definidos: descrever as experiências vividas pelo Hospital Materno-

Infantil de Joinville/SC quando implantou o seu sistema gestor, identificar quais foram os 

impactos que o sistema de gestão causou sobre os costumes e rotinas dos usuários e 

verificar os desafios da mudança do sistema de gestão.  

3. METODOLOGIA 

A abordagem metodológica da pesquisa se baseia num estudo exploratório e qualitativo. 

Para tanto, utilizou-se para levantamentos dos dados uma entrevista pessoal em 

profundidade, com perguntas abertas e fechadas relacionadas aos objetivos desta 

pesquisa e com base na fundamentação teórica. Sobre entrevista em profundidade, 

Richardson (1999, p. 208) define: “em vez de responder à pergunta por meio de diversas 

alternativas pré-formuladas, visa obter do entrevistado o que ele considera os aspectos 

mais relevantes de um determinado problema”, logo, esta conversa guiada foi 

fundamental para relato das informações detalhadas que possibilita uma análise 

qualitativa. 

Para os autores Laville e Dionne (1999), um cunho qualitativo em pesquisas 

sociais deve ser adotado, quando o objetivo do estudo está relacionado com atividades 

como analisar, interpretar um fenômeno social.  
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Segundo estes autores, a pesquisa qualitativa em ciências humanas é uma 

tentativa de possibilitar ao pesquisador compreender e interpretar a complexidade do 

contexto, não no sentido de generalizá-lo, mas sim, entendê-lo. 

4. DESENVOLVIMENTO 

Optou-se por realizar o estudo junto ao departamento financeiro do Hospital Materno-

Infantil de Joinville/SC, pois foi o primeiro setor a utilizar efetivamente o sistema de 

gestão hospitalar TASY, que foi adquirido no início de 2009.  

O sistema de gestão hospitalar TASY, é desenvolvido e comercializado pela 

empresa Wheb Sistemas, especialista na área de saúde, tem sua sede na cidade de 

Curitiba, PR. Este sistema tem como objetivo principal promover a integração entre os 

principais setores e processos desenvolvidos em um hospital, possui vários módulos: 

assistencial, hotelaria, atendimento, etc. Como já descrito anteriormente, fez-se a pesquisa 

no setor financeiro, pois a implantação do sistema começou neste departamento.  

Participaram como sujeitos da pesquisa 7 usuários que são funcionários do 

hospital, 1 consultor de informática da empresa Wheb Sistemas e 2 atendes do suporte 

técnico ao usuário desta empresa. 

O hospital HJAF, como é chamado, teve sua inauguração em setembro de 2008, 

mas somente em janeiro de 2009 que o sistema começou funcionar no hospital, sendo que 

antes os controles financeiros eram feitos por planilhas auxiliares. Quando os auxiliares 

financeiros e contábeis foram contratados para operacionalizar o setor financeiro tiveram 

que organizar todos os documentos e registrá-los em planilhas, única ferramenta na época 

para armazenar os dados financeiros, notou-se então uma deficiência dentro do hospital, 

pois os usuários tinham dificuldade de controlar as contas a pagar com eficiência, porque 

as planilhas não atendiam os objetivos de cada um.   

Oliveira (2000) conceitua sistema como uma rede de componentes que trabalham 

em conjunto para tentar realizar o objetivo do sistema. Um sistema deve ter um objetivo. 

Sem um objetivo, não existe sistema. O objetivo do sistema deve ser claro para qualquer 

pessoa que se encontra no sistema e incluir plano para o futuro.  

Segundo Kenneth Laudon e Jane Laudon (2004), sistema de informação pode ser 

definido tecnicamente como conjunto de componentes inter-relacionados que coleta (ou 

recupera), processa, armazena e distribui informações destinadas a apoiar a tomada de 

decisões, a coordenação e o controle de uma organização. Além de dar suporte a tomada 

ANUIC_N13_miolo_marcas.pdf   263 13/4/2010   12:25:31



264 Como implantar um software de gestão sem causar traumas na cultura organizacional 

Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente • Vol. XII, Nº. 13, Ano 2009 • p. 259-272 

de decisões, a coordenação e ao controle, esses sistemas também auxiliam os gerentes e 

trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e crias novos produtos. 

Conforme Oliveira (2000), Dado é qualquer elemento identificado na sua forma 

bruta que por si só não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. 

Oliveira (2000) também conceitua Informação como dado trabalhado que permite ao 

executivo tomar decisões. No mesmo livro o autor destaca o termo informação distingui-

se de dados porque estes não são estímulos de ação, mas simplesmente cadeias de 

caracteres ou padrões sem interpretação; “em síntese, os termos Dados e Informação com 

freqüência são utilizados em formas intercambiastes, porem a distinção consiste no fato 

de que os dados elementares são a matéria prima para prover informação.” (OLIVIERA, 

2000, p. 23).  

Segundo Kenneth Laudon e Jane Laudon (2004) o sistema de informação pode ter 

valores diferentes para as empresas comerciais. Uma infra-estrutura de tecnologia da 

informação consistentemente forte pode, no longo prazo, desempenhar um importante 

papel estratégico na vida da empresa. Dito de modo mais simples, os sistemas de 

informação podem facilitar a sobrevivência da empresa. 

Na obra escrita por Oliveira (2000) ele descreve que em um congresso realizado 

em 1984, na cidade de São Paulo por especialistas da área, foi colocada a questão: “O que 

você entende por sistema de informação?”, e surgiram respostas como: 

• Processo pelo qual as informações percorrem a estrutura formal. 

• É um conjunto de normas e procedimentos que obtiveram transmitir, 
através de um meio qualquer, informações entre pessoas ou órgãos. 

• Os sistemas de informação é um conjunto que visa captar o que acontece 
na organização, apresentando de forma sucinta, a cada nível, o que lhe 
cabe, e tendo por objetivo dar subsidio ao processo decisório. 

• O sistema de informação é representado pelo conjunto de relatórios, 
normalmente produzido por um Departamento de Informática (com este 
ou outro nome) que administra os recursos de processamento de dados 
capazes de receber os dados das varias áreas da empresa e transformá-los 
em informações úteis para gerencia. 

• São relatórios de contabilidade, vendas estatística etc., distribuídos 
periodicamente na empresa, para que as pessoas que deles fazem uso 
tomem conhecimento dos fatos acontecidos ou que estão para acontecer. 

Aborda ainda que “Não há nada de errado ou de problemático no fato de as 

pessoas terem diferentes conceitos sobre alguma coisa (até pelo contrário), exceto se 

trabalharem em conjunto, sem que seja estabelecido previamente um entendimento 

comum a esse respeito (o que acontece com muita freqüência intercambiados e criam 
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confusão”. Daí a necessidade de esse item fixar o entendimento que aqui é dado aos 

conceitos sobre sistemas de informação. 

Percebe-se que no livro escrito por Oliveira (2000), Vaz comenta que os sistemas 

de informações nas organizações têm as conseqüências econômicas da globalização tem 

provocado profundas mudanças na administração das empresas e dos países. Neste 

cenário, um novo objeto ganha valor como item fundamental para as novas estratégias de 

administração que se fazem prementes: a informação. Dessa maneira, a informática 

assume o papel incontestável de uma ferramenta importantíssima para agilizar o processo 

de aquisição e divulgação da informação dentro das organizações, possibilitando maior 

evolução, independência e obtenção de lucros. 

Laudon (2004) destaca os custos e benefícios do sistema de informação:  

• Custos: Hardware, Telecomunicações, Software, Serviços e Pessoal. 

• Benefícios tangíveis (economia de custos): produtividade aumentada, 
custos operacionais mais baixos, força do trabalho reduzida, despesas 
mais baixas com computadores, custos mais baixos de fornecedores 
externos, custos burocráticos profissionais mais baixos, taxas reduzidas de 
crescimento de despesas, custos de instalações reduzidas. 

• Custos intangíveis: Melhor utilização dos ativos, controle de recursos 
melhorado, planejamento organizacional melhorado, maior flexibilidade 
organizacional, informaão mais oportuna, mais informação, 
aprendizagem organizacional melhorada, cumprimento das exigências 
legais, aumento da boa vontade dos funcionários, aumento da satisfação, 
processo de decisão melhorada, operação melhoradas, melhor satisfação 
do cliente e melhor imagem corporativa. 

Laudon (2004), define as causas do sucesso ou do fracasso da implementação de 

um sistema de informação, segundo este autor, o resultado da implementação será, em 

grande parte, determinado pelos seguintes fatores:  

• O papel dos usuários no processo. 

• O grau de apóia da administração ao esforço de implementação. 

• O nível de complexidade e risco da implementação. 

• A qualidade do gerenciamento do processo. 

Oliveira (2000) constata em sua obra que sistemas de informações gerenciais são 

as funções na administração – planejamento, organização, liderança e controle – são 

necessários para um bom desempenho da organização. Para apoiar essas funções, 

especialmente o planejamento e controle, são de destacada importância os sistemas que 

fornecem informações aos administradores. Apenas com informações precisas e na hora 

certa os administradores podem monitorar o progresso na direção dos seus objetivos e 

transformar os planos em realidade. Se os administradores não puderem estar atentos, 
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antecipando correções potenciais, ou desenvolvendo a habilidade de reconhecer quando 

as correções são necessárias e em seguida fazendo correções ou ajustes apropriados de 

acordo com o progresso, seu trabalho pode ser tanto infrutífero como de alto custo. 

O autor acima citado destaca que existem várias definições para sistemas de 

informação gerencial. Para os propósitos deste estudo, define-se como um método formal 

de tornar disponíveis para a administração, oportunamente, as informações precisas 

necessárias para facilitar o processo de tomada de decisão e para dar condições para que 

as funções de planejamento, controle e operacionais da organização sejam executadas 

eficazmente.  

O uso da palavra “formal” neste contexto não pretende negar a importância da 

rede informal de comunicações no mecanismo de controle da organização. De fato, muitas 

vezes os administradores detectam problemas antes que apareçam nos relatórios formais 

de controle, porque estão sintonizados nos boatos. A capacidade dos administradores de 

manter canais eficazes de comunicação informal, de perceber as implicações das 

informações que esses canais transmitem, e de avaliar, decidir e agir rapidamente sobre 

essas informações amplia enormemente a utilidade do SIG. 

Os autores Kenneth Laudon e Jane Laudon (2004), descrevem o conceito definido 

por Auter e Ginzberg (1978), que alerta o cuidado que se deve dispensar ao 

gerenciamento da implementação, todavia, as chances de sucesso poderão ser 

aumentadas se a organização prever problemas potenciais de implementação e, assim, 

aplicar estratégias corretivas apropriadas. Várias metodologias de gerenciamento de 

projetos, agrupamento de requisitos e planejamento tem sido desenvolvidas para 

categorias específicas de problemas. Também foram formuladas estratégias para 

assegurar que os usuários desempenhem um papel adequado durante todo o período da 

implementação. 

Oliveira (2000) conclui que a informação e a tecnologia da informação são 

consideradas pelas organizações e seus colaboradores como formas importantes de 

capital, igualmente ao capital físico e as pessoas. Entretanto, a informação é uma forma de 

capital mais passível de transferência entre os agentes econômicos. Apesar das suas 

peculiaridades, a informação possui semelhanças com outras formas de capital, pois 

somente gera valor com a intervenção humana. Não é possível deixarmos de lado a 

importância que a informação possui para as sociedades contemporâneas como sua 

possibilidade de agregar valor foi potencializada pelo surgimento da Tecnologia da 

informação, que a potencializa. 
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Laudon (2004), também destaca que os sistemas são vulneráveis, devido a grande 

quantidade de armanezamento de informações sob formato eletrônico, ficam vulneráveis 

a muito mais tipos de ameaças do que quando estão em formato manual. Os avanços nas 

telecomunicações e nos Sis ampliam essas vulnerabilidades. Sistemas de informação em 

diferentes localidades podem ser interconectados por meio de redes de telecomunicações. 

Logo, o potencial para acesso não autorizado, abuso ou fraude não fica limitado a um 

único lugar, mas pode ocorrer em qualquer ponto de acesso à rede. 

Além disso, arranjos mais complexos e diversos de hardware, software, pessoais e 

organizacionais são exigidos para redes de telecomunicações, criando novas áreas e 

oportunidades para invasão, porque é fácil fazer a varredura das faixas de 

radiofreqüência. A internet apresenta problemas especiais porque foi projetada para ser 

acessada facilmente por pessoas com sistema de informação diferentes. 

5. RESULTADOS 

Os resultados demonstram que o software de gestão hospitalar TASY está implantado de 

maneira parcial na empresa, dessa forma, existem alguns módulos que ainda não estão 

em operacionalização.  

Segundo a pesquisa realizada junto aos usuários/funcionários do setor 

financeiro, todos responderam que estavam ansiosos pela implantação do software de 

gestão de hospitalar, e assim, mantiveram-se motivados a mudar suas rotinas de trabalho. 

Laudon (2004) alerta que por vezes, as pessoas podem demonstrar resistência inicial em se 

“divorciar” do sistema antigo, promovendo comparações e críticas constantes ao novo 

sistema.  

Percebeu-se através das entrevistas com os usuários, que a maioria não conhecia 

o sistema Tasy, sendo assim, a empresa Wheb Sistemas disponibilizou consultores para 

iniciarem o treinamento com todos os funcionários que iriam utilizar o novo sistema, mas 

a questão importante foi como treinar sem que os mesmos deixassem suas rotinas em 

segundo plano? 

Dessa forma, foi designado que seria necessário que cada um se esforçasse ao 

máximo, porque com certeza todos deveriam colaborar com a implantação do novo 

sistema, cumprindo com suas tarefas e a dos colegas de trabalho, fazendo horas extras 

após a jornada de trabalho, fazendo jornadas extraordinárias aos finais de semana e dar 

total atenção ao treinamento, já que o mesmo seria curto, porque a empresa tinha 

programação firmada em contrato com o hospital.  

ANUIC_N13_miolo_marcas.pdf   267 13/4/2010   12:25:31



268 Como implantar um software de gestão sem causar traumas na cultura organizacional 

Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente • Vol. XII, Nº. 13, Ano 2009 • p. 259-272 

Novos conceitos foram introduzidos nas rotinas diárias dos funcionários do setor 

financeiro, por exemplo, os cadastros e informações adicionais foram registrados, a partir 

daí não houve mais problemas de duplicação ou mesmo a falta de cadastro, outra situação 

que o sistema melhorou foi a de integralidade com os outros setores, como notas fiscais 

digitadas pelo setor de almoxarifado, manutenção, farmácia, controles médicos entre 

outros, já que antes as informações não eram integradas, hoje existe maneiras de controlar 

as contas à pagar pelo hospital, não acarretando assim despesas financeiras como juros, 

multas e outras correções monetárias, pois os colaboradores tem a possibilidade de 

imprimir diariamente, semanalmente e até quinzenalmente relatórios que demonstrem 

todos os valores à pagar.  

Nota-se também que o sistema emite relatórios gerenciais como gráficos e 

comparativos verticais para uma melhor e mais apurada analise da movimentação 

financeira, coisa que antes não acontecia, os outros colaboradores estão designados cada 

um em sua área especifica, como controles médicos, custos, contabilidade, tesouraria, 

controles bancários, arquivo das documentações registradas, ou seja, a partir do momento 

que os usuários conseguiram dominar o sistema, foi observado que houve uma melhor a 

na produtividade do setor. 

Os usuários reconhecem os benefícios que o sistema de gestão trouxe para a 

organização, pois além de os usuários já estarem praticamente dominando as funções do 

sistema, por exemplo, o colaborador da área contábil, faz seus fechamentos praticamente 

com todos os dados importados dos setores registradores, descrevendo a rotina de 

trabalho, o colaborador indicou que no dia 25 de cada mês inicia-se o fechamento contábil, 

com as importações das notas fiscais e dos consumos mensais, importações dos saldos das 

contas bancárias, saldo do caixa fixo da organização, importação das contas à pagar, 

importação do lote de patrimônio e intangíveis com suas respectivas depreciações e 

amortizações é feito também as previsões e provisões mensais como o repasse da SES – 

Secretária do Estado da Saúde e da taxa administrativa de 3% (três por cento) para a 

entidade que administra o Hospital Infantil. O usuário faz as conferências e análises dos 

processos desenvolvidos pelos setores que registrarão todas as informações. Alguns 

Exemplos podem ser destacados: conferência dos grupos contábeis dos itens que foram 

dados entrada no almoxarifado e farmácia, também é feito a analise das contas bancárias 

que outra colaboradora exerce. 

Após a integralização e conferência das informações registradas, o funcionário 

faz composições dos saldos de todas as contas que estão transcritas no balanço 

patrimonial, o processo de fechamento é concluído com algumas regras internas, depois 
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desse processo é repassado todas as informações para a coordenação juntamente com a 

direção do Hospital Infantil, após prévia análise da direção é elaborado um caderno 

financeiro com todas as contas conciliadas e fechadas com o aval da coordenação do setor. 

Segundo o coordenador do setor, problemas foram sanados, mas ressalta-se que 

um sistema de informação não é a solução para todos os problemas de uma 

empresa/instituição, mas com certeza é um excelente investimento dos administradores e 

gestores. Pois é uma importante ferramenta que auxilia seus usuários a terem um bom 

desenvolvimento em suas tarefas. 

O grupo de usuários reconhece que o sistema de gestão adquirido pelo Hospital 

Materno-Infantil de Joinville/SC possui dois papéis interligados dentro da organização, 

que são: primeiro, auxiliar os funcionários a realizarem de maneira mais eficaz suas 

tarefas diárias e o segundo papel é, em conseqüência do primeiro, aumentar a 

produtividade do setor financeiro do Hospital.  

Para Batista (2006), normalmente, em se tratando de sistemas de informações 

gerenciais, muitas vezes a organização e as pessoas podem sofrer para aceitar algumas 

modificações para que a tecnologia possa funcionar de maneira adequada e assim, até 

mesmo a organização precisa repensar todos os seus planejamentos para tirar total 

proveito do sistema de informações. 

No setor financeiro do hospital, por sua vez, os usuários participaram 

ativamente, pois são os principais alimentadores do sistema e assim, de acordo com o 

supervisor do setor que também é usuário do sistema, não aconteceu no período da 

implantação quedas na produtividade.  

“O não envolvimento dificulta extremamente a implantação de um sistema, o 

que, na prática, independente do porte da empresa, representa 80% dos insucessos da 

implantação do sistema” diz Batista (2006, p. 186). Logo, estes usuários em evidências 

estavam conscientes que o sistema veio para aumentar a produtividade e não para 

concorrer com eles.  

Por outro lado, apesar de toda disposição para mudança, nas entrevistas 

realizadas, os usuários demonstraram pouco conhecimento na operacionalização do 

sistema, devido ao não conhecimento das funções do mesmo. Isso também foi detectado 

pelos funcionários da Tasy Sistemas e que trabalham diretamente com o suporte ao 

usuário.  
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Quando uma empresa investe em um novo equipamento ou programa, a 

proposta inicial é que as pessoas envolvidas com o novo componente aprendam a 

operacionalizá-los através dos programas de treinamento e capacitação. 

De acordo com a pesquisa, os usuários não encontravam-se preparados para 

utilização da nova ferramenta, pois as dúvidas recorrentes aos técnicos responsáveis pelo 

suporte ao usuário mostraram que os mesmos não estavam aptos a operacionalizar a nova 

ferramenta. Considera-se aqui que, segundo Carvalho (2004), o treinamento é um 

processo de curto prazo, pois orientado para o presente, visa melhorar habilidades e 

capacidades relacionadas com a realização das tarefas pertencentes a rotina do trabalho. 

Sendo assim, habilidades, conhecimentos e atitudes são citados constantemente 

quando se trata do conceito de treinamento. Adquirir eficiência no trabalho, seja ele 

presente ou futuro, identifica o treinamento como uma forma de educação especializada, 

já que seu objetivo é obter um desempenho eficiente em uma tarefa confiada ao indivíduo 

(CARVALHO, 2004). 

Não se pode esquecer que as pessoas possuem seus valores e crenças, que por 

sua vez, precisam ser trabalhados para adequação aos novos conceitos definidos pela 

organização no que se refere à tecnologia e conseqüentemente, novos processos.  

Franco (2003, p. 171) afirma que “as pessoas ficam fortalecidas e encorajadas 

quando dispõem das informações, do conhecimento e das habilidades na medida certa”, 

esse motivo demonstra que as metas de cada um dependiam somente deles, pois 

deveriam buscar informações para que fossem precisos em suas atividades 

desempenhadas.  

Quando questionados sobre a eficiência do treinamento recebido, os usuários 

dividiram suas opiniões, porém a maioria declarou ser insuficiente, uma vez que 

apontaram que a falta de prática foi uma fragilidade no treinamento recebido e também 

os usuários afirmaram que ainda existiam dúvidas sobre as tarefas a serem realizadas no 

sistema, mesmo depois de receberem o treinamento oferecido pela empresa TASY, e 

assim, destacaram a importância da equipe que oferece suporte técnico aos usuários.  

Os usuários, ou clientes, como define Batista (2006) recorrem ao recurso de 

suporte ao usuário oferecido pela empresa com certa freqüência para esclarecer as 

dúvidas a cerca da utilização do sistema de gestão e confirmar a veracidade das 

informações obtidas através de relatórios e fechamentos.  

Este autor destaca que os maiores custos com a implantação de um sistema de 

informação estão relacionados ao planejamento, para minimizar os problemas de 
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implantação, aqui entra o papel do consultor de informática que desde o princípio 

acompanhou firmemente as rotinas do hospital. E o segundo custo está relacionado com a 

implantação e assim, a contribuição dos usuários na perfeita operacionalização do 

sistema.  

Percebe-se que o hospital agilizou sua rotina de trabalho através da utilização do 

software de gestão, uma vez que os procedimentos manuais foram abandonados e as 

novas aplicações tecnológicas adotadas pelo setor financeiro do Hospital Materno-Infantil 

de Joinville/SC facilitaram a aquisição de dados das tarefas diárias da organização e 

reduziram o retrabalho.  

Em entrevista, os usuários citaram que o sistema de gestão desenvolvido pela 

empresa Tasy e implantado no setor financeiro, gera informações confiáveis, é racional, 

não é burocrático e não possui relatórios desnecessários.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da equipe de colaboradores que trabalham no setor financeiro do Hospital 

Materno-Infantil de Joinville-SC estar disposta a enfrentar a rotina de mudanças imposta 

pela implantação de um sistema de informação, o desafio para estes colaboradores foi o 

treinamento quanto à operacionalização do mesmo. Capacitação adequada para 

operacionalizar o novo sistema, melhora da qualidade dos serviços, redução das falhas e 

maior segurança na apresentação das informações referentes à rotina do setor.  

No início, antes da implementação do sistema, os objetivos eram eliminar as 

planilhas auxiliares, ter o cadastro completo de todas as informações necessárias para o 

melhor desenvolvimento das atividades diárias, controle dos ativos disponíveis para a 

instituição, apuração dos superávits e déficits mensais e anuais, apuração dos controles 

médicos que são valores expressivos a pagar, maior controle das obrigações sociais e 

fiscais, agilidade na verificação de informações disponíveis e uma visão ampla de tudo o 

que é pago para pessoas jurídicas terceirizadas. 

Todos os objetivos propostos pela implementação do sistema de gestão estão 

sendo atingidos, pelo fato que o sistema responde às expectativas do hospital e auxilia no 

desenvolvimento das atividades profissionais dos colaboradores do setor financeiro do 

mesmo. 

Observou-se que apesar do sistema de gestão TASY estar em funcionamento 

desde Janeiro de 2009, ainda existem informações adicionais que se faz necessário 
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cadastrar e incorporar ao sistema, dessa forma, algumas tarefas ainda são deficientes para 

o sistema responder. 

 Mas, nem por isso caiu a produtividade do trabalho, pelo contrário, aumentou e 

muito, mas nada adiantaria aumentar a produtividade e não ter confiança no trabalho 

exercido, e isto também é um ponto inquestionável no setor, já que a partir do momento 

que as informações são cadastradas corretamente, o sistema dispõe de alta qualidade nas 

informações disponibilizadas.  

A agilidade dos trabalhos desenvolvidos no setor financeiro do hospital foi de 

suma importância para rotina dos usuários, pois os procedimentos manuais, como 

planilhas, foram substituídas por relatórios desenvolvidos pelo próprio sistema e que por 

sua vez são utilizados nas análises gerenciais.  
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