
PLANEJAMENTO PATRIMONIAL NAS ORGANIZAÇÕES DE 
SAÚDE 

 
 

Todo item patrimonial percorre, no seu ciclo de vida.  

O planejamento patrimonial deve ser efetuado de forma sistemática, por 

meio de um plano estratégico de investimento, subordinado ao plano 

estratégico geral da empresa. O plano de investimento necessita ser revisto 

todo ano e cobrir um horizonte de três a cinco anos. Toda proposta de 

aquisição de um bem patrimonial tem de ser submetida a uma análise rigorosa 

de viabilidade ética e ambiental, legal, técnica, econômica e financeira. As 

fases de tal análise são:  

 A análise de viabilidade ética objetiva examinar se a proposta 

prejudica uma terceira parte, cliente, funcionário, vizinho, sociedade, 

meio ambiente ou se infringe algum preceito moral.  

 

 A análise de viabilidade legal procura pesquisar se a proposta fere 

alguma lei, norma, regra ou convenção, comercial, tributária ou civil.  

 

 A viabilidade técnica investiga todos os aspectos materiais, 

operacionais e tecnológicos da inovação, verificando se o projeto está 

correto quanto à qualidade, produtividade, confiabilidade e 

manutenibilidade.  

 

 A análise de viabilidade econômica pesquisa os custos e benefícios 

de um projeto. Vale-se de diversos métodos, como o tempo de 

recuperação do investimento; o do custo anual, que computa os custos 

totais de diversas alternativas; o da taxa interna de retorno sobre o 

investimento; e o do valor presente líquido da proposição.  

 

 A análise de viabilidade financeira, por fim, verifica se existe 

financiamento disponível ou se a empresa dispõe de recursos próprios 

para investir no projeto. 

 

  



A análise de viabilidade econômica destina-se a evitar investimentos 

não-rentáveis. A previsão da demanda é parte crucial da análise. Antes de 

adquirir custosos equipamentos, é indispensável examinar se haverá demanda 

suficiente para recuperar o investimento num tempo razoável. Antes de 

construir mais salas cirúrgicas, convém verificar se seria possível efetuar um 

maior número diário de cirurgias com as salas existentes.  

Alguns investimentos não se discutem e outros têm de ser 

profundamente debatidos. Sobe esse ângulo, podem-se dividir os 

investimentos em sete categorias, desde os obrigatórios até os que requerem 

criteriosa decisão estratégica da empresa.  

Embora seja norma, sobretudo nas empresas multinacionais, submeter à 

autorização da matriz qualquer projeto de investimento superior a certo 

montante, habitualmente U$$ 50 mil, é freqüente a análise de viabilidade do 

projeto ser efetuada de forma perfunctória e sua aprovação, pela diretoria local 

e pela matriz no exterior, ser obtida na base do relacionamento pessoal e não 

pelo mérito intrínseco. 

A análise de viabilidade inclui ainda, uma vez aprovado o projeto, a 

escolha entre alternativas de equipamentos e de fornecedores, momento em 

que são levados em conta os fatores: custo inicial, custo operacional, 

condições de pagamento, prazo de entrega, qualidade, confiabilidade, serviço 

pós-venda e diversos outros requisitos. Um sistema de pontuação deve ser 

usado para avaliar o mérito das alternativas.  

O termo aquisição deve ser interpretado aqui no sentido lato. Além da 

compra propriamente dita, a análise de viabilidade inclui diversas modalidades 

de acesso pelo hospital ao equipamento desejado:  

 aluguel;  

 leasing (aluguel com opção de compra); 

 comodato (o equipamento é cedido pelo fornecedor ao hospital, mas 

continua sendo propriedade do primeiro);  

 terceirização (o equipamento é operado, no hospital, pela equipe do 

proprietário do bem); existem numerosas modalidades de terceirização, 

por exemplo, para nutrição ou lavanderia, nas quais a empresa 

terceirizada pode fornecer apenas a mão-de-obra e o serviço, ou 

também o material e o equipamento.  



   A tendência moderna é terceirizar o maior número possível de atividades 

em todos os setores econômicos, incluindo o hospital. A principal justificativa 

não é o custo menor, mas a oportunidade de se livrar de atividades periféricas 

e se concentrar nas que constituem a função principal da empresa, no caso, a 

atenção ao paciente. Convém terceirizar a segurança, por motivos legais. 

Fortes candidatos à terceirização, entre outros, são; lavanderia, manutenção, 

limpeza, informática, transporte, o restaurante dos funcionários e parte da 

nutrição dos pacientes. O administrador do hospital deve exercer atenta 

monitoração das atividades terceirizadas, para se assegurar de que sua 

qualidade corresponde ao previsto no contrato. 
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