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Resumo: Este artigo descreve sobre as principais estratégias de expansão no mercado sugeridas a 
um Hospital Filantrópico situado no estado do Rio Grande do Norte (Brasil). O trabalho foi fruto de um 
projeto de pesquisa voltado ao aperfeiçoamento do processo de aprendizagem. A problemática 
estava pautada na necessidade do Hospital em se tornar mais competitivo para atender às exigências 
do mercado, sendo, imprescindível a formulação de um planejamento das ações a serem tomadas. O 
objetivo do trabalho foi sistematizar as idéias em um Plano de Negócios para viabilizar a 
reestruturação e ampliação da Instituição. A metodologia adotada caracterizou-se pela análise do 
mercado, coleta de informações internas e pesquisa bibliográfica. Ao final, foi possível propor um 
modelo sistêmico de gestão hospitalar englobando as áreas operacional, financeira e de marketing.  

Palavras-chaves: Educação; Estratégia; Gestão hospitalar. 

 
Abstract: This article describes about the main expansion strategies suggested for a Philanthropic 

Hospital in the Rio Grande do Norte (Brazil). The work was the result of a research project aimed at 
improving the learning process. The problems were based on the Hospital’s need in becoming more 
competitive to meet the demands of the market, being so essential to formulate a plan of action to be 
taken. The objective was to systematize the ideas into a viable business plan for the restructuring and 
expansion of the institution. The methodology was characterized by market analysis, internal 
information search and literature review. In the end, it was possible to propose a systemic model of 
hospital management encompassing operational, financial and marketing areas.  
 
Keywords: Education; Strategy; Hospital Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

O atual contexto de grandes mudanças no mercado competitivo e dinâmico tem requerido que o 
processo de formação dos profissionais também acompanhe essas mudanças. As universidades 
precisam estar atentas às mudanças de demandas requeridas pelo mercado, a fim de melhor 
adequarem as suas atividades à dinâmica realidade econômico-social que os alunos e futuros 
profissionais irão enfrentar ao atuarem profissionalmente no mercado de trabalho. Essa adequação 
proporcionará maiores chances de sucesso dos futuros profissionais.  

Com base nessa proposição, foi desenvolvido um projeto de pesquisa na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte no curso de Engenharia de Produção. A pesquisa foi aplicada em um 
Hospital Filantrópico situado no mesmo Estado.  

O projeto buscou identificar como as atividades de pesquisa e extensão, associadas ao ensino 
universitário, podem colaborar para a formação profissional do engenheiro de produção. Diante dos 
diversos resultados, o presente artigo irá focar estudo que resultou na formulação de um Plano de 
Negócios.  

A problemática estava pautada nas medidas a serem tomadas a fim de mudar fortemente o 
posicionamento do Hospital no mercado. O objetivo do trabalho foi propor e analisar as melhores 
estratégias, com base na atual situação do Hospital, e sistematizá-las em um Plano de Negócios.  

A relevância do trabalho justifica-se na difícil realidade em que o setor de saúde está passando 
atualmente. E uma das principais razões é a falta de planejamento e formulação de estratégias 
condizentes com o mercado e a situação pela qual a instituição está passando. 

A proposta metodológica do projeto prevê vários momentos de planejamento, implementação e 
avaliação das mudanças objetivando a constante melhoria no decorrer do processo, tanto a respeito 
da prática quanto da própria investigação. Utilizaram-se como principais métodos de investigação a 
introdução de ferramentas através de entrevistas com os colaboradores e observação in loco das 
necessidades do hospital, além do levantamento documental e bibliográfico, tendo como foco atender 
aos objetivos propostos no projeto. 

O plano apresenta um estudo de viabilidade da reestruturação e ampliação do Hospital o qual 
visa aumentar a sua capacidade em quantidade de pacientes atendidos e de serviços prestados. 
Haverá uma modernização com a compra de novos equipamentos e uma melhoria dos sistemas de 
suporte ao atendimento do paciente.  

O Plano de Negócios englobou a análise das operações, do mercado (marketing) e de 
viabilidade (financeiro). Para a formulação do plano de negócios foi importante conhecer a estrutura 
do Hospital, os processos internos, os serviços, a gestão atual, o mercado, a concorrência, a situação 
financeira, de forma a poder sugerir estratégias que possam permitir a viabilidade da futura ampliação 
do Hospital. 

O presente artigo possui, além desta seção de caráter introdutório, a seção 2 que traz uma 
fundamentação teórica dos principais assuntos apresentados; a seção 3 com a abordagem da 
metodologia utilizada; a seção 4 que indica os principais resultados propostos para o Plano de 
Negócios do Hospital; e a seção 5, onde são apresentadas as Considerações Finais do trabalho. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Essa seção apresentará os principais conceitos teóricos necessários para a análise e reflexões dos 
principais assuntos abordados no desenvolvimento deste trabalho. Será dado um suporte teórico para 
o estudo aplicado ao Hospital Filantrópico. 

Para Weber e Grisci (2010), o hospital tem despertado o interesse como empresa, 
impulsionando estudos sobre planejamento estratégico, sistemas de informação, redução de custos. 
Esta perspectiva está atrelada ao contexto de globalização que apresenta alta exigência por 
resultados positivos para sobrevivência em um mercado competitivo. 

A competitividade ocorre sob uma visão dinâmica e deve ser entendida como a capacidade de 
organizar, formular e implementar estratégias concorrenciais que permitam que uma empresa 
conserve de forma duradoura uma posição sustentável no mercado, distinguindo-se favoravelmente 
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dos demais concorrentes e sendo capaz de realizar correções de rumo sempre que necessário.  

Para isso, Giandoni e Martins (2010) complementam afirmando que é indispensável que as 
empresas estudem e saibam administrar as informações internas e externas para conseguir o melhor 
planejamento estratégico e a viabilidade econômica. 

As empresas que mais rapidamente estiverem aptas a perceber novas ameaças e 
oportunidades, presentes em seu ambiente externo, e a produzirem conhecimento que possibilite 
apoiar ações à nova realidade, serão mais competitivas, assegurando dessa maneira, a sua própria 
sobrevivência. (HÉKIS, 2004; URIONA e COSER, 2010). 

Segundo REBELO e ERDMANN (2003), as organizações devem adotar estratégias 
empresariais que as façam competir com forte probabilidade de sucesso no ambiente que estão 
inseridas, ou seja, a condição de sobrevivência e expansão está ligada à escolha de um 
direcionamento, daquilo que se convencionou chamar estratégias competitivas. 

Portanto, a estratégia empresarial é o ajustamento da empresa ao seu mercado, em geral em 
constante mutação, quase sempre com a empresa alterando suas próprias características, tendo em 
vista este ajustamento. Dessa forma, todo o processo de implantação e acompanhamento das 
estratégias empresariais ocorre em circunstâncias de constante mudança (MENDES FILHO e 
RAMOS,2002). 

Fitzsimmons (2005) afirma que: 

 

A estratégia em serviços deve começar como uma visão do local e 
objetivo do empreendimento. Uma visão estratégica de serviços é formulada 
abordando questões a respeito do mercado-alvo, do conceito de serviços, 
da estratégia operacional e do sistema de prestação de serviços. O conceito 
estratégico de serviços abrange todos os elementos no projeto de um 
serviço competitivo (FITZSIMMONS, 2005) 

 

Ele continua dividindo o serviço em quatro elementos estruturais: Sistema de prestação de 
serviços; Projeto da instalação; Localização; Planejamento da capacidade. Também divide o serviço 
em quatro elementos gerenciais: Encontro de serviços; Qualidade; Gestão da capacidade e 
demanda; Informações. 

De acordo com De Moura e Viriato (2008), as unidades básicas de saúde ainda padecem com 
a falta de gestores capacitados, de estrutura física adequada e de profissionais, tanto técnicos quanto 
do setor administrativo. Os resultados são as filas de espera, os agendamentos de consultas em 
longo prazo e os problemas crônicos com a falta de sérvios de apoio diagnóstico e terapêutico. 

Dos Santos (2009) apresenta algumas características do setor hospitalar:  

Serviços de atenção e tratamento personalizados a cada paciente, não havendo 
uniformização 

Dependência da demanda de cada região 

Situações de emergência exigem cada vez mais o aperfeiçoamento da prestação dos 
serviços, logo, é necessária máxima eficiência e baixa tolerância a erros; 

A produção que existe no hospital é de pessoas tratando pessoas; 

Como em um hospital existem várias linhas de autoridade, o comando parte de várias 
lideranças (chefias); 

A tecnologia no âmbito da saúde é imprescindível e muitas vezes pode ser a linha tênue 
que separa a sobrevivência da fatalidade; 

Acessibilidade e disponibilidade – os serviços oferecidos devem ser completos e estar 
disponíveis a todos os pacientes; 

Eficiência – o atendimento deve ser nacional e com o menor custo possível; 
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Satisfação no atendimento – excelência do serviço prestado; 

Efetividade – produto da relação pessoas x equipamentos x recursos 

Responsabilidade profissional – a ética profissional pode dar a segurança de um serviço 
responsável. 

Segundo Hansen e Guimarães (2009), para garantir espaço na competitividade atual do setor 
da Saúde, os hospitais necessitam relevantes investimentos não só tecnológicos, mas de 
metodologias e programas que auxiliem na obtenção de diferenciais competitivos. Para isto é 
necessário estabelecer objetivos e traçar as estratégias para alcançá-los. 

Segundo Fajardo e Wanderley (2010), o planejamento estratégico é uma ferramenta que tem 
por missão apoiar gestores sobre as decisões e métodos a serem aplicados a fim de atingir seus 
objetivos, potencializando as oportunidades oferecidas pelo ambiente e minimizando os impactos das 
ameaças.  

De acordo com Felix, Fernandes e Maria (2010) para manter-se competitiva, é importante que 
as organizações tenham um conhecimento de si mesmas, do mercado em que estão atuando e das 
variáveis que poderão atuar no ambiente no qual estão inseridas para, então, implementar  
estratégias competitivas necessárias para garantir seu sucesso. No entanto, as organizações 
precisam estar sempre atentas, pois a vantagem competitiva é típica de um momento. Envolver todas 
as áreas e revisar as estratégias ao longo de um processo é sempre importante. 

Mintzberg (2006) define estratégia como um padrão ou plano que integra as principais metas, 
políticas e sequencias de ação da organização em um todo coeso. Por isso, como bem afirmam 
Piedade e Silva (2010), o processo de elaboração da estratégia é por si só um processo complexo de 
tomada de decisões. Chamar algo de estratégico significa dizer que trata-se de um elemento vital 
para o presente e o futuro da vida de determinado agente, seja ele um indivíduo ou organização 

Na área de serviços, a implantação das estratégias podem se tornar um processo mais difícil 
de ser conduzido, pois, segundo Ribeiro (2009) os Sistemas de saúde, mais especificamente, são 
altamente dinâmicos e respondem a demandas sociais e do sistema político (função democrática) e a 
processos complexos (inovações tecnológicas; custos crescentes).  Portanto, um Plano de Negócios 
deve acompanhar essa dinamicidade e proporcionar meios ao Sistemas de Saúde de se 
sustentarem. 

Barros, Oliveira e Lima (2002) complementam afirmando que o plano de negócios é um 
relatório onde são descritas, de forma detalhada, as premissas de investimento em uma empresa e 
os resultados que esta proporcionará ao longo de um período determinado, sendo, normalmente, 
composto por uma planilha de projeções financeiras e uma apresentação escrita. 

Para Dolabela (2006) o plano de negócio não é apenas um instrumento que auxilia a avaliar a 
lucratividade e o sucesso do empresário, mas uma ferramenta que permite analisar de modo 
profundo o empreendimento, e auxiliar na redução dos riscos e na tomada de decisão. 

Reis (2004) contribui afirmando que o Plano de Negócios é um processo sistematizado que 
permite uma visualização da organização, composta de múltiplas partes, atuando de forma harmônica 
para alcançar os objetivos da companhia. Ele afirma que um Plano de Negócios apresenta vantagens 
como estabelecer objetivos claros e mensuráveis para todos, acompanhar o desempenho para 
alcançar as metas previstas, identificar oportunidades de melhorias, otimizar utilização de recursos, 
dentre outras. 

O Plano de Negócios é utilizado como instrumento de gestão e planejamento pelas empresas 
empreendedoras que desejam mudar seu posicionamento no mercado. Ele deve ser tratado como 
mostra a figura 1.  

Segundo Barros, Oliveira e Lima (2002), as escolhas estratégicas feitas para o 
desenvolvimento do negócio devem ser apresentadas e justificadas a fim de transmitirem não apenas 
uma idéia clara das características do negócio, mas também a noção de que foram considerados 
todos os aspectos conceptuais e organizacionais para obter o sucesso empresarial. 
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Figura1 - Plano de Negócios visto de forma sistêmica 

 

 

Fonte: DynamicBusinessPlan.com 

Através da figura, conclui-se que o plano de negócios deve reunir diversos conhecimentos e 
estes devem estar ligados, ou seja, os planos devem ser feitos com uma visão sistêmica do negócio. 

Um dos principais pontos analisados no Plano de Negócios do Hospital foi a gestão de 
estoque, a qual apresenta-se bastante deficitária. Como dizem Santos e Rodrigues (2006), o desafio 
do gestor de estoques é saber quando e quanto ressuprir de cada material e quanto deve manter em 
estoque de segurança. Com o crescente número de itens com diferentes padrões de demanda e 
características específicas, a complexidade na administração de materiais aumenta devido à 
necessidade de controle diferenciado.  

Como afirmam Novaes, Simonetti e Afonso (2009), vale ressaltar que a gestão de 
medicamentos é ainda mais complexa devido a características intrínsicas a esses insumos como: 
pequeno prazo de validade, grande variedade (conteúdo, embalagens, estado físico, etc), alto valor 
unitário e facilidade de atos ilícitos. Agregado a isso, a impossibilidade de previsão da demanda 
dificulta ainda mais o seu gerenciamento. 

Além disso, diante das exigências crescentes de produtividade e de qualidade e um contexto 
de mercado de trabalho instável e flexível ampliam os requisitos de qualificação dos trabalhadores e 
tornam cada vez mais generalizada a implantação de modelos de formação e de gestão baseados 
em competências profissionais (Castilho; Ribeiro; Chirelli, 2010). Por isso, as estratégias traçadas no 
plano levaram em consideração fator humano, suas limitações e qualificações. 

De Moura e Viriato (2008) afirmam que o reconhecimento das atribuições dos profissionais da 
área hospitalar é fundamental na prática organizacional. A abertura de espaços para a criatividade e 
a iniciativa dos próprios colaboradores é cada vez mais importante para o aperfeiçoamento do 
desempenho institucional. 

Esse item é bastante relevante, principalmente, quando nos referimos a prestação de serviços. 
Na maioria das vezes, a qualidade do mesmo é percebida em função das formas de atendimento ao 
cliente. Em um Hospital, pela relação médico-paciente. 

Para Ferreira e Campos (2009), a compreensão da integralidade está relacionada ao modo de 
perceber o sujeito no contexto dos serviços de saúde, do seu acesso a este serviço, das ações 
ofertadas e a maneira na qual é ofertada. Neste contexto, para se obter a integralidade é necessário 
que haja mudança na relação entre profissional-objeto para profissional-sujeito, baseada no diálogo e 
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na troca de informação. 

Em uma unidade hospitalar, o produto oferecido ao usuário é um conjunto de serviços voltados 
para a manutenção ou o restabelecimento da saúde do doente. Logo, uma organização pública de 
saúde possui os mesmos desafios que as organizações de iniciativa provada, deparando-se com 
clientes cada vez mais exigentes por serviços de qualidade (DE MOURA, VIRIATO, 2008). 

Com relação à introdução de novas práticas metodológicas no ensino, Tonini (2009) defende a 
atividade complentar associada à pesquisa aplicada como sendo uma grande ferramente no processo 
de ensino e aprendizagem.  

Almeida (2007) corrabora com esta tese, apontando que a introdução da pesquisa aplicada no 
ensino é uma grande ferramente capaz de aproximar o ensino da realidade do setor produtivo. 

Para os cursos evoluírem não basta que se invista no aprimoramento de seus currículos e de 
suas instalações, há que se investir em melhorias organizacionais e de processos de 
ensino/aprendizagem que possam ensejar melhores métodos e meios educacionais (OLIVEIRA, 
2005, p.4 apud ALMEIDA, FERRAZ e OLIVEIRA, 2009, p. 2). 

3 MÉTODOS 

A proposta metodológica do projeto prevê vários momentos de planejamento, implementação e 
avaliação das mudanças objetivando a constante melhoria no decorrer do processo, tanto a respeito 
da prática quanto da própria investigação.  

A fim de organizar melhor o conjunto de atividades, o projeto será dividido nas seguintes 
ações: 

Diagnóstico das necessidades financeiras, técnicas e clínicas do Hospital Maternidade 

Guiomar Fernandes. Esta etapa será feita através de reuniões com o corpo clínico e 

administrativo da entidade, através de visita de campo; 

Acompanhar a execução dos projetos, assim como, auxiliar os gestores nas prestações 

de recursos viabilizados por este projeto; 

Visita e divulgação nos departamentos da UFRN, sobre a possibilidade do envio de 

projetos de pesquisas voltados a melhorar a gestão e o corpo clínico do Hospital 

Maternidade Guiomar Fernandes;  

Análise dos resultados e geração de informação sobre este tópico de diagnóstico que 

possa orientar trabalhos futuros. 

Diante dos diversos estudos desenvolvidos no projeto, o presente artigo irá descrever sobre os 
resultados do trabalho cuja metodologia está associada à ligação entre as práticas de pesquisa 
aplicada e de extensão às atividades de ensino na disciplina de Empreendedorismo. Ela está 
relacionada com a área de Estratégia Organizacional e tem como foco a elaboração de um Plano de 
Negócio. 

O primeiro passo caracterizou-se em uma pesquisa bibliográfica, através da busca de 
informações na literatura referentes ao plano de negócios e de artigos sobre gestão hospitalar. Em 
seguida, buscou-se observar, registrar e analisar o funcionamento do Hospital por meio de visitas.  

Além disso, realizaram-se conversas com os funcionários e o empresário para se obter a maior 
quantidade possível de informações, proporcionando a construção de um conhecimento sistêmico. 

Com tais informações, foi possível realizar uma análise completa do Hospital e gerar o 
conhecimento necessário para construir o Plano de Negócios visando à reestruturação e expansão 
da instituição.  

A estrutura utilizada tomou como base o modelo sugerido por Dolabela (2006), sendo dividido 
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em quatro seções:  

Sumário executivo: o qual dá um resumo do plano de negócios, descrevendo os 

serviços, os responsáveis, o mercado potencial, elementos de diferenciação e 

projeções financeiras; 

A empresa: a qual descreve a missão, visão, valores, objetivos, estrutura 

organizacional e define o plano de operações;  

Plano de marketing: caracterizado pela análise de mercado, dos clientes, dos 

concorrentes, a influência da localização do empreendimento e a proposição de 

estratégia de marketing; 

Plano financeiro: composto pela análise do impacto do investimento na saúde 

financeira da empresa. 

4 RESULTADOS 

Diante da necessidade de expansão do Hospital, tornou-se imprescindível a formulação de um 
planejamento das principais ações a serem tomadas visando viabilizar a reestruturação. Este item irá 
abordar as principais proposições do Plano de Negócios, englobando cada uma das áreas 
operacional, de marketing e financeiro. 

4.1 PLANO OPERACIONAL 

Hospital filantrópico está localizado em um município do interior do RN. Por estar distante da capital 
Natal, esta localização proporciona ao Hospital uma demanda considerável oriunda das cidades 
circunvizinhas.  

O hospital oferece atualmente cerca de 135 tipos de serviços de atendimento que variam 
desde serviços ambulatoriais a serviços de internação (AIH). Foi traçada uma curva ABC com a 
participação de cada serviço no montante médio mensal faturado, este valor foi obtido multiplicando o 
valor unitário que o hospital recebe com a prestação de cada um dos serviços pelas suas respectivas 
demandas médias mensais. Alguns valores unitários podem ser encontrados no site do Ministério da 
Saúde.  

Com a curva ABC, foi possível levantar os serviços mais representativos em termos de 
faturamento para o Hospital. Ao final, concluiu-se que apenas 13 serviços (produtos A) equivalem a 
cerca de 80% do faturamento total mensal. Foi feita uma análise do fluxo de materiais e de pessoas 
desses serviços em um mapofluxograma, a fim de analisar os gargalos.  

Para a inserção dos novos serviços, é imprescindível que haja uma melhoria nos 
procedimentos gerenciais. Por isso, as sugestões operacionais foram focadas nos principais 
problemas encontrados no Hospital. 

4.1.1 GESTÃO DE ESTOQUE 

Um dos principais problemas encontrados no Hospital está relacionado à gestão de estoque. A 
administração de materiais em qualquer instituição trata-se de um fator primordial para reduzir seus 
custos e gerenciar suas operações. Nesse sentido, tem-se a gestão de estoques como um item que 
necessita de bastante atenção.  

Por isso, foi proposto um controle dos medicamentos e materiais estocados nas farmácias e 
nos estoques intermediários. É importante saber quanto e quando repor o estoque para que não haja 
perda nem falta de produtos. Abaixo serão descritos alguns itens importantes para a gestão de 
estoque. 

a) Padronização: Para criar uma gestão de estoque, será realizada uma classificação dos 
medicamentos e materiais segundo um critério a ser escolhido pelo responsável do Hospital. Tal 



  

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Gestão & Conhecimento, v. 8, n. 1, jan./jun. 2014: 71 - 87 

 

78 

PESQUISA APLICADA COMO FERRAMENTA PARA O 
APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO: UM 

ESTUDO DE CASO 

classificação poderá ser pelo tamanho dos medicamentos, giro de estoque, pela indicação médica, 
diferentes aplicação do medicamento, etc. Esse padrão será utilizado para catalogar e codificar os 
produtos, para facilitar o seu fluxo e sua localização. 

b) Fichas de Controle e Estoque: Foram sugeridas fichas de registro do fluxo de produtos em 
estoque, seja de saída ou entrada. Através desses documentos, será possível controlar as datas de 
validade e formar um banco de dados com o histórico da movimentação do estoque.  

As fichas serão preenchidas quando ocorrer o fluxo de mercadorias no estoque. Ao final de 
cada dia os dados apurados no papel deverão ser armazenados em uma planilha no MS Excel. Esse 
programa será utilizado para o controle provisório do estoque, visto que, será desenvolvido um 
software próprio para atender às necessidades informacionais do Hospital. Esse programa irá gerar 
informações reais do estoque, as quais serão utilizadas para a melhor gestão futura do mesmo. O 
modelo de gestão proposto será utilizado como base para o software. 

c) O Gerenciamento do Estoque: A partir dos históricos da movimentação dos principais 
produtos estocados, foi possível estimar os seguintes itens: 

 Consumo médio de cada produto 

 Tempo de reposição de estoque 

 Estoque de segurança 

 Estoque mínimo 

Com isso, pôde-se construir um modelo de gestão com base no Ponto de Pedido, ou seja, o 
momento em que um produto atinge uma quantidade fixa no estoque indicando que se deve realizar o 
pedido de abastecimento. Esse modelo poderá evitar perdas e faltas de produtos no estoque.   

Serão definidos alguns funcionários que ficarão responsáveis por repor os estoques 
intermediários, assim como, aqueles que levarão os medicamentos aos pacientes. Esse 
procedimento é necessário para que haja maior confiabilidade na saída dos produtos. Além disso, 
poder-se-á ter um controle da quantidade média solicitada por cada responsável e qual setor tem de 
maior demanda.   

A reposição de estoque será feita em horários fixos, para que não ocorra muita perda de tempo 
e os enfermeiros possam dar mais atenção aos pacientes. Os produtos só poderão sair do estoque 
com uma determinação médica, onde estarão definidos os medicamentos e quantidades necessárias.  

É imprescindível que ocorram inventários regularmente, para que as perdas possam ser 
mensuradas e o controle se torne mais eficiente. 

d) Sistema de Armazenamento: Os produtos serão organizados no estoque segundo o critério 
de classificação e padronização. Tal procedimento agilizará a localização dos produtos e facilitatá o 
seu controle. 

Novaes, Simonetti e Afonso (2009), com base em alguns autores, descrevem sobre a 
importância da padronização dos medicamentos: 

Para a farmácia, a padronização implica controle de estoques mais 
adequados em função da menor diversidade de produtos e gerenciamento 
mais fácil em função do menor espaço físico ocupado pelos produtos 
abrigados no estoque (NOVAES et al, 2006). Já o hospital se beneficia com 
a padronização através do menor custo dos estoques da redução do 
pessoal ligado às estratégias de controle destes e da restrição do espaço 
físico destinado às acomodações da farmácia (PATERNO, 1990). 
(NOVAES, SIMONETTI e AFONSO, 2009) 

Além disso, em se tratando de um hospital, é necessário que os produtos sejam armazenados 
em locais cujas condições sejam adequadas. Verificou-se no layout do hospital que a farmácia do 
centro cirúrgico recebe sol durante o dia, fazendo com que a temperatura dos medicamentos 
aumente, podendo comprometer a validade dos mesmos.  

Ao analisar o layout do centro cirúrgico, percebeu-se a existência de uma sala em que são 
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armazenados materiais de limpeza (localizada no lado oposto onde fica a farmácia) a qual pode ser 
utilizada para armazenar os medicamentos.  

e) Abastecimento dos estoques intermediários: Será criada uma ficha para os estoques 
intermediários, a qual conterá a listagem dos medicamentos que devem estar presentes naquele 
local, assim como a quantidade mínima de cada produto. Esse procedimento evitará que algum 
medicamento falte em casos de urgência e, da mesma forma, irá controlar a quantidade de produtos 
distribuídos pelo Hospital. 

O suprimento dos estoques intermediários será designado a um funcionário, a qual ficará 
responsável por conferir os níveis de estoque e realizar o reabastecimento quando necessário. Essa 
inspeção deverá ser feita diariamente. 

4.1.2 OUTROS PROCEDIMENTOS GERENCIAIS 

A formatação do artigo deverá ser feita de acordo com os tópicos descritos a seguir: 

Identificação Pessoal: Percebeu-se que os funcionários do Hospital não usavam nenhuma 
identificação, o que compromete a segurança dos pacientes e dos próprios funcionários. Por isso, 
serão confeccionados crachás e outras formas de identificação para os colaboradores.   

Tempo de Espera: Para a realização de algumas cirurgias, percebe-se que um grande número 
de pacientes se acumula em uma fila de espera, transmitindo, assim, imagem ruim à qualidade da 
prestação de serviços. O tempo de espera gera insatisfação, principalmente, nos casos em que não 
há previsão de atendimento.  

Certas cirurgias são feitas apenas algumas vezes por mês e atraem pessoas de diversos 
municípios circunvizinhos. Os dias são marcados, mas não há agendamento de horários e, portanto, 
muitas pessoas acabam esperando bastante pelo serviço. Para resolver esse problema, sugere-se 
que as cirurgias sejam planejadas com os municípios, fixando horários para cada um de acordo com 
uma estimativa do número de pacientes previstos para realizar a cirurgia. Mesmo com a redução do 
tempo de espera, podem-se criar meios de amenizar a ansiedade do paciente, instalando televisões 
na sala de espera, colocando revistas com temas variados e outras formas de entretenimento.   

Treinamento:  Além disso, viu-se a necessidade de realizar treinamentos com os funcionários para 
que eles estejam aptos a manusear as ferramentas propostas. Haverá também necessidade de 
conscientizá-los da importância da gestão para o sucesso do Hospital.  De maneira geral, o 
treinamento será baseado em duas vertentes:  

a) Capacitação dos funcionários: através de cursos de enfermagem e outras 
especialidades, com a finalidade de melhorar a parte técnica e aperfeiçoar os conhecimentos 
dos funcionários. Além disso, podem-se focar em temas como liderança, planejamento, etc;  

b) Gestão de Pessoas: esses cursos são essenciais para melhorar as relações 
interpessoais, torná-los mais integrados e motivados no ambiente de trabalho, e passarão a 
valorizar mais o emprego. Essa capacitação pode ser feita através de uma parceria com outros 
cursos da Universidade, ampliando, assim, o campo de atuação do projeto e trazendo grandes 
melhorias para o Hospital.A tabela 1 mostra as principais proposições do Plano Operacional. 

Tabela 1 – Resumo das proposições do Plano Operacional 

Situação Sugestões Resultados Esperados 

Sinalização 
insuficiente nos 
ambientes internos e 
externos ao hospital. 

Substituição da sinalização 
atual por um modelo mais eficaz. 

Maior facilidade de orientação 
dos usuários (pacientes e 
funcionários) evitando transtornos de 
localização. 

Ausência de 
controle dos 
estoques de 
medicamentos e 

Sistema de padronização 
dos medicamentos e materiais 
diversos como forma de classificar, 
catalogar e codificar tais itens. 

Facilitar o fluxo e a localização 
dos itens controlados. 
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suprimentos. 

Elaboração de fichas para 
controle dos estoques e utilização 
de software para armazenamentos 
de dados. 

Melhor gestão de estoques 
baseada nas informações geradas 
pelo software como controle de 
validade e ressuprimentos 
adequados. 

Controle dos estoques 
intermediários de medicamentos 
determinando pessoas e horários 
específicos para essa função. 
Utilização de ficha de controle. 

Redução dos desperdícios de 
medicamentos por validade vencida e 
maior transparência na distribuição 
destes. 

Identificação 
pessoal dos 
colaboradores do 
Hospital 

Elaboração de fardamento e 
crachá adequados com vistas à 
distinção entre funcionários e 
pacientes. 

Maior controle de quem transita 
no interior do hospital. 

Conscientizaçã
o e Capacitação 

Promover treinamentos com 
os funcionários para que eles 
estejam cientes da importância da 
gestão, além de, promover 
dinâmicas para torná-los mais 
aptos à prestação dos serviços 

Maior qualidade na prestação 
de serviços 

Longos 
períodos de espera 
por parte dos 
pacientes para 
realização de cirurgias 
coletivas. 

Otimizar a distribuição dos 
pacientes por horário e por 
município de origem. 

Reduzir o tempo de espera por 
paciente. 

Fonte: Autores, 2014. 

4.2 PLANO DE MARKETING 

O marketing é um processo de planejar e executar a concepção, a determinação de preço, a 
promoção e a distribuição de idéias, bens ou serviços, no intuito de criar negociações que satisfaçam 
metas individuais e organizacionais (QUEIROZ; QUEIROZ; HÉKIS, 2010).  

Para isso, faz-se necessário levar em consideração diversos fatores do mercado. Queiroz, 
Queiroz e Hékis (2010) citam como exemplo: cultura regional, tipo de consumidor, a demanda do 
produto a ser ofertado, as empresas do ramo que já trabalham na região, necessidade do 
consumidor, qual o benefício que o produto trará para a região, etc.  

Logo, é importante que sejam delineadas estratégicas a serem utilizadas e analisadas: como 
atingir o mercado-alvo, como descobrir as necessidades dos  consumidores e como obter 
rentabilidade satisfatória. 

Foi feita uma análise do ambiente interno e externo do Hospital, ressaltando seus pontos 
fortes, fracos, oportunidades e ameaças.  

Para este capítulo, serão descritas as estratégias de marketing sugeridas para o Hospital. As 
estratégias são ações que visam proporcionar que os objetivos sejam atingidos. As estratégias de 
marketing são planos relacionados aos objetivos de marketing.  

Logo, visa colocar o Hospital em uma posição capaz de que cumprir a missão eficientemente e 
eficazmente. Faz-se necessário pensar nos 5P’s do marketing: Produto, Preço, Praça, Promoção e 
Pessoas. Cada um será descrito mais abaixo.  
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4.2.1 COMPOSTOS DE MARKETING 

a) Produto (Serviço):  

No caso do Hospital, trata-se do serviço prestado. A estratégia de marketing deve ser capaz de 
proporcionar que este seja um serviço de destaque no mercado. Para isso, é necessário saber qual o 
perfil do público-alvo.  

O Hospital em estudo tem serviço que nenhum outro na região oferece, portanto, para esses 
serviços, a tarefa não é tão difícil. O contrário se percebe nos serviços que são prestados pelos 
hospitais concorrentes. Logo, é imprescindível aumentar as formas de divulgação desses serviços e 
garantir a qualidade dos mesmos. Este último critério já é bastante elogiado pelos pacientes, mas 
pode ser melhorado.  

Por se tratar de serviço, a relação pessoal é muito forte. Logo, um médico bem treinado e 
motivado pode aumentar a sensação de conforto e respeito do cliente. Em todas as estratégias de 
marketing, deve ser ressaltada a questão da humanização, que é um diferencial do hospital em 
relação aos concorrentes.  

b) Preço 

Não é um critério usado para atrair pacientes, visto que, 100% dos serviços são gratuitos e 
financiados pelo SUS. O preço pago pelo SUS é um fator importante para o Hospital, pois este deve 
relacionar quanto ele recebe de faturamento com os sacrifícios financeiros necessários para a 
prestação daquele serviço.  

c) Praça: 

A localização do Hospital é um fator decisivo para a escolha do paciente. Este busca aquele 
que esteja o mais próximo possível para que suas necessidades sejam rapidamente atendidas.   

O Hospital em estudo encontra-se em uma região, relativamente, privilegiando quando nos 
referimos aos novos serviços, pois, muitos deles são oferecidos apenas na capital, Natal/RN. 
Portanto, a proporção de pacientes potenciais é muito grande  

d) Promoção: 

É o ponto forte do plano de marketing: estimular a demanda, atraindo novos pacientes e 
fidelizando os atuais. A comunicação interna e externa se torna crucial, para que a marca do hospital 
(e a sua imagem) sejam disseminadas e o hospital se torne cada vez mais conhecido. 

Nas estratégias de marketing expostas mais adiante, é sugerida a utilização dos meios de 
comunicação (rádios, visto que tem um alcance em massa em cidades do interior), panfletos, 
cartazes, etc, e a construção de uma relação mais forte com prefeituras e pessoas influentes na 
região.  

A propaganda se mostra uma poderosa ferramenta para consolidar a imagem do hospital como 
uma instituição competente e de referência na prestação de serviços hospitalares com qualidade. Os 
pacientes, primeiramente, devem se sentir atraídos a ir ao Hospital conhecê-lo. Isso pode ser 
viabilizado por meio de campanhas de saúde e conscientização com a população, utilizando o 
auditório que o Hospital tem. Demais pontos serão abordados mais adiante.  

e) Pessoas: 

A participação e comprometimento dos colaboradores internos do Hospital é peça essencial 
para o seu sucesso, principalmente por se tratar de uma instituição prestadora de serviços.  

Os funcionários têm contato direto com os pacientes, sendo, portanto, grandes referências da 
qualidade do serviço. Faz-se necessário que todos os funcionários do Hospital tenham conhecimento 
do posicionamento do Hospital, seus objetivos, metas, etc. Dessa forma, poderão ajudar da melhor 
forma possível.  

Para isso, os funcionários precisam estar motivados com o trabalho e com o ambiente em que 
estão inseridos. Sugeriu-se que treinamentos, confraternizações e políticas de reconhecimento sejam 
feitas freqüentemente. Essas políticas podem ser feitas em conjunto com universidades. 
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4.2.2 ESTRATÉGIAS 

Para o caso dos novos serviços que serão oferecidos, é necessária a intensificação da divulgação em 
diversos municípios próximos, tanto na zona urbana como rural, realizando visitas para estreitar os 
laços de contato.  

Além disso, devem-se promover ações para conscientizar a população da necessidade de 
cuidados com a saúde. Nesses eventos, o Hospital poderá divulgar e mostrar aos participantes o seu 
padrão de qualidade, recebendo-os com atenção, deixando clara a preocupação com a humanização 
no atendimento totalmente filantrópico.  

Alguns funcionários devem ficar responsáveis pela visita presencial às secretarias e postos de 
saúde dos municípios circunvizinhos, para estreitar os laços, realizar parcerias, distribuindo material 
publicitário (cartazes, cartilhas, panfletos, banners). 

Também é interessante a participação do hospital em encontros e eventos que colaborem para 
atrair parceiros e, conseqüentemente, clientes. Buscar realizar programas que aproximem os 
pacientes do hospital, aproveitar o auditório para desenvolver palestras com crianças e adultos, de 
educação e conscientização, realizando um serviço de utilidade pública, podendo ser captada uma 
parceria com prefeitura e universidades.  

Incentivar programas de rádio, que dissemine informações sobre a necessidade e importância 
do cuidado com a saúde, pois seria um serviço de utilidade pública, que atinge um grande número de 
pessoas, inclusive na zona rural, sendo um meio de grande abrangência, a baixo custo. Ao final, o 
nome do hospital seria citado como uma instituição de referência, fazendo uma rápida propaganda do 
mesmo. 

Disponibilizar visualmente missão, visão e valores, como uma maneira de transparecer o 
diferencial do Hospital: qualidade, atendimento e confiabilidade. Implantar um sistema de informação 
eficiente que integre todas as informações da empresa. Dessa forma, proporcionará ao Hospital 
saber, em tempo real, diversos indicadores, os quais poderão ser usados para traçar novos objetivos 
e metas e tomar as devidas decisões.  

Há a necessidade de ser colocada uma caixa de sugestões para que os pacientes possam dar 
suas opiniões e fazer suas críticas. Essa caixa servirá principalmente para obter o ponto de vista 
daquelas pessoas que não gostam ou não têm coragem de falar abertamente o que pensam. Com 
isso, essas pessoas poderiam escrever, sem se identificar, e dar essa contribuição ao Hospital.  

Em todas as estratégias de marketing, o Hospital deve focar no seu diferencial: a humanização 
do atendimento. Esse ponto é considerado ganhador de clientes, principalmente, quando nos 
referimos a um Hospital.  

Um resumo das principais proposições pode ser encontrado na tabela 2. 

Tabela 2 – Resumo das proposições do Plano de Marketing 

Situação Sugestões 

Falta de 
Divulgação 

Realizar visitas presenciais às secretarias e postos de saúde dos 
municípios circunvizinhos, distribuindo materiais de divulgação. 

Participar de funcionários do Hospital em encontros e eventos de 
saúde. 

Utilizar do auditório para realização de programas de educação e 
conscientização da população 

Utilizar do rádio para disseminar informações sobre saúde fazer a 
propaganda do Hospital 

Confeccionar de Banners, cartazes, panfletos, etc 
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Realizar visitas presenciais às secretarias e postos de saúde dos 
municípios circunvizinhos, distribuindo materiais de divulgação. 

Divulgar a 
imagem do 
Hospital 

Disponibilizar visualmente missão, visão e valores 

Enfatizar o perfil humano do Hospital em todas as estratégias de 
marketing 

Gestão 
Interna 

Implantar um sistema de informação 

Colocar uma Caixa de Sugestão na recepção 

Fonte: Autores, 2014. 

4.3 PLANO FINANCEIRO 

O plano financeiro é uma das principais fontes de informação sobre a saúde financeira de um 
empreendimento. Ele é usado como parâmetro norteador dos planejamentos, investimentos e 
atividades de uma empresa. Antes de qualquer investimento, é necessário fazer projeções financeiras 
de possíveis cenários com os quais o investidor possa se deparar.  

Por isso, para o hospital em estudo, o plano foi composto pela análise das condições atuais 
(sem a reestruturação) e uma possível projeção dos próximos anos, assim como, a simulação de três 
cenários que poderão acontecer após a reestruturação do Hospital.  

Em relação ao cenário atual, vê-se que a tendência é que o crescimento das despesas seja 
superior ao crescimento das receitas. Isso é devido ao pouco investimento em marketing, resultando 
em baixa perspectiva de crescimento da demanda. Além disso, o valor pago pelo SUS aos serviços 
prestados pelo Hospital é fixo. 

Logo, a reestruturação é tida como uma solução para reverter essa situação, visto que, é uma 
maneira de aumentar a demanda e o faturamento. Para essa análise futura, foram projetados 3 
cenários, como descritos mais abaixo. Em todos eles, já foi considerado um maior investimento em 
marketing. 

a) Cenário A: 

Para esse cenário viu-se quais seriam os possíveis investimentos para o Hospital com uma 
baixa demanda para os novos serviços, sendo que, a taxa de crescimento dessa demanda se 
mantém constante ao longo dos períodos. Percebe-se que o Hospital pode ter uma boa lucratividade 
no início, porém, essa situação tende a se reverter, pois os gastos continuam tendo taxas de aumento 
crescentes. 

b) Cenário B: 

Para esse cenário supõe-se que a demanda terá uma taxa de aumento crescente, como sendo 
resultado da publicidade e da importância que os novos serviços representam para a sociedade. A 
partir desse cenário, já se pode encontrar uma taxa de lucratividade crescente, tornando o Hospital 
sustentável e, possibilitando até, novos investimentos. 

c) Cenário C: 

É o melhor cenário proposto. Nele há uma maior taxa de crescimento da demanda e maiores 
investimentos em publicidade. A lucratividade é bem mais evidente. 

A projeção do lucro líquido e da lucratividade acumulada para cada um dos cenários é 
mostrado nas figuras 2 e 3. 
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Figura 2 - Evolução do Lucro Líquido segundo cada um dos cenários propostos. 

 

Fonte: Autores, 2014. 

Figura 3 -  Evolução da Lucratividade segundo cada um dos cenários propostos. 

 

Fonte: Autores, 2014. 

Através da análise financeira, vê-se que o negócio precisa passar por uma mudança, caso 
contrário, ele tornar-se-á inviável.  Os três cenários projetam possibilidades futuras, dando uma maior 
margem de segurança para tomar decisões.  

Em cada um deles, foram estimados gastos com base nos atuais e nos novos custos e 
despesas que a reestruturação acarretará. Para cada cenário, foi obtido um lucro líquido que 
proporcionará ao Hospital novos investimentos como: contratação de funcionários, renovação de 
móveis, conforto do paciente, mais investimento em marketing, etc.  

4.4  AVALIAÇÃO E CONTROLE PLANO DE NEGÓCIOS 

A implementação do Plano de Negócios requer que algumas medidas internas sejam tomadas 
no Hospital. A principal delas é o treinamento.  
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O treinamento e a seleção dos funcionários devem ser feito antes da implementação do Plano 
de Marketing, para que estes tenham condições de colocar em prática as propostas e dar 
continuidade aos processos. Dessa forma, as ações aqui propostas terão um desempenho próximo 
ao que foi idealizado.  

Durante a implementação, é imprescindível que haja comunicação interna entre os 
funcionários, para que todos fiquem cientes dos novos posicionamentos do Hospital, as novas 
regiões que estão sendo atingidas, etc. Deve haver o comprometimento de todos. Além disso, é 
importante ter o feedback do todos quanto ao sistema de informação, principalmente, para que 
melhorias sejam feitas e o sistema possa realmente ser uma ferramenta estratégica para o Hospital 

Outro controle que deve ser feito, é o acompanhamento financeiro, ou seja, qual o impacto nas 
vendas, no lucro e na saúde financeira do Hospital após a implementação das ações.  

Por último, os funcionários não podem parar de incentivar os pacientes a darem suas opiniões 
e críticas na caixa de sugestões. Ela será um meio de comunicação indireto entre os pacientes e o 
Hospital. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa aplicada se mostrou uma forte ferramenta metodológica para melhorar e facilitar o ensino 
nas Universidades. Através do projeto aplicado na disciplina de Empreendedorismo do curso de 
Engenharia de Produção da UFRN, os alunos tiveram um grande crescimento acadêmico e 
profissional através da oportunidade de aplicar seus conhecimentos teóricos em uma atividade de 
pesquisa e extensão. 

Tal indicador ressalva a importância da pesquisa aplicada e da extensão nos cursos de 
Engenharia de Produção, principalmente por formar profissionais que devem ser capazes de resolver 
os mais diversos problemas, vencer obstáculos e tomar decisões de maneira sistêmica. 

A problemática à qual o trabalho estava pautado poderá ser resolvida através do plano de 
negócios desenvolvido para o Hospital, visto que, este poderá ser um norteador para as suas futuras 
decisões. As medidas estão centradas na correção dos problemas atuais para, em seguida, implantar 
uma nova estrutura na instituição, com novas máquinas e maior mix de serviços. Mas sem abandonar 
um dos maiores princípios do Hospital: a humanização no atendimento ao paciente. 

Diante da situação em que a Instituição se encontrava, o projeto desenvolvido foi de grande 
relevância, visto que, foi possível agrupar em um Plano de Negócios diversas estratégias objetivando 
adequar o Hospital ao mercado em que ele está inserido. Além disso, por se tratar de uma instituição 
do setor de saúde, tais medidas se tornam mais urgentes ao considerarmos a finalidade da empresa 
e a atual situação pela qual este setor está passando. 

Com isso, o objetivo do trabalho foi alcançado, na medida em que, diversas estratégias foram 
sistematizadas no Plano de Negócios proposto, seguindo a metodologia explicada neste artigo. As 
estratégias estão divididas nos três planos: operacional, marketing e financeiro, sendo estes, 
trabalhados de forma conjunta. 

O próximo passo do projeto será o acompanhamento da execução do Plano de Negócios. 
Durante essa fase, é imprescindível que haja comunicação interna entre os funcionários e o 
comprometimento de todos. 
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