
 
 

 

 

 

 

NILZETE VIEIRA DOS SANTOS 

 

 

 

 

SPA da Melhor Idade 

 

 

 

 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em Gestão  

Empresarial, Pós-Graduação lato sensu, Nível 

de Especialização, do Programa FGV 

Management da Fundação Getúlio Vargas, 

como pré-requisito para a obtenção do Titulo de 

Especialista.  

 

 

 

 

 

  Jose Carlos Franco de Abreu Filho 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Denise Oldenburg Basgal 

Orientadora 

 

 

 

 

 

 

Chapadinha – MA 

2018 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 

 

 

 

O Trabalho De Conclusão De Curso, SPA Da Melhor Idade, Elaborado Por Nilzete Viera 

dos Santos (o) e aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para a 

obtenção do certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA em Gestão Empresarial, 

Nível de Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: Local, Data 

 

 

Jose Carlos Franco de Abreu Filho 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Denise Oldenburg Basgal 

Orientadora 

 



DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa ............................, representada neste documento pelo Sr.(a) ....................., (cargo) 

............, autoriza a divulgação das informações e dados coletados em sua organização, na 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado (título) ..........., realizados pelo 

aluno .......................,  do curso de MBA em Gestão Estratégica de Empresas, do Programa 

FGV Management, com o objetivo de publicação e/ ou divulgação em veículos acadêmicos. 

 

 

 

 

Local, Data 

 

 

 

(assinatura) 

(cargo) 

(Empresa) 



TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

A aluna Nilzete Viera dos Santos abaixo assinado, do curso de MBA em Gestão Empresarial, 

Turma 01/2016 do Programa FGV Management, realizado nas dependências da instituição 

conveniada ISAE Curitiba, no período de 22/07/2016 a 29/04/2018, declara que o conteúdo 

do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado SPA Da Melhor Idade, é autêntico e original. 

 

Local, Data 

 

 

Nilzete Viera dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico, em especial, à minha mãe Nony Braga 

por oportunizar novos conhecimentos na 

minha formação profissional, e ao meu irmão 

Mateus Braga, pelo apoio no decorrer do 

curso.    



AGRADECIMENTOS 

 

Iniciar os agradecimentos já me emociona, pois relatar todo o trabalho de chegar até 

aqui iria precisar de muitas páginas, e descrever todos que me auxiliaram, precisaria de bem 

mais. Mas mesmo assim quero fazer meu agradecimento a algumas pessoas de maneira bem 

especial. 

Primeiro quero agradecer a Deus por me iluminar sempre, fazendo com que eu me 

mantenha sempre firme nessa longa caminhada, que não foi nada fácil, conseguindo tornar 

mais um sonho em realidade. 

À minha mãe, Nony Braga, pela oportunidade de mais um sonho a se tornar 

realidade, obrigada pela oportunidade de fazer um curso tão maravilhoso. Ao meu irmão, 

Mateus Braga, pelo carinho e as ajudas de cálculos que me deu no seu apartamento, amo 

vocês. 

À Maria dos Milagres, por contribuí na conclusão deste trabalho. 

Aos amigos que conquistei nesta caminhada, muitos só de passagens, outros 

continuam amigos até hoje, como Rhomina, Erika e André obrigada pela ajuda e apoio. 

Quero agradecer também a todos os meus professores que me auxiliaram durante 

todo esse curso, muito obrigada pelos ensinamentos, pelas dicas, por fazerem eu perceber 

novas formas de agir e pensar. 

Um agradecimento muito especial à minha orientadora Denise Basgal pelas dicas e 

apoio durante toda essa caminhada do curso. 

Também gostaria muito de agradecer a empresa CRESU, responsável pelos custos de 

viagens, hotéis e oportunidade de fazer um curso fora do Estado do Maranhão, fica aqui todo 

o meu carinho e gratidão. 

Muito obrigada a todos que, de uma forma ou de outra, me auxiliaram e torceram por 

mim, dispensando o seu tempo, compartilhando comigo suas informações, pois essa 

caminhada valeu muito a pena e me sinto muito realizada com esse novo conhecimento e 

amigos que conquistei lá fora. O meu imenso agradecimento a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURA 

 

 

 

Figura A - Pirâmide de Maslow da Hierarquia das Necessidades................................ 20 

Figura B - Balanço Patrimonial..................................................................................... 29 

Figura C - Contas a receber.......................................................................................... 30 

Figura D - Prazo médio de compras............................................................................. 31 

Figura E - Prazo médio de estoque............................................................................... 31 

Figura F - Necessidade líquida de capital de giro em dias.......................................... 32 

Figura G - Tipos de planejamento................................................................................. 41 

Figura H - Tipos e níveis de planejamentos para o SPA da Melhor Idade................... 41 

Figura I - Planejamento tático. ................................................................................... 41 

Figura J - Planos táticos / Planos operacionais............................................................ 43 

Figura K - Dinâmica da gestão do SPA da Melhor Idade. .......................................... 44 

Figura L - Jardim externo do SPA da Melhor Idade.................................................... 46 

Figura M - Piscina interna do SPA da Melhor Idade. .................................................. 46 

Figura N - Demonstração de atendimento ao cliente do SPA da Melhor Idade........... 47 

Figura O - Demonstração de atendimento ao cliente do SPA da Melhor Idade II...... 47 

Figura P - Ofurô............................................................................................................ 48 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES  
 

 

Tabela A - Demonstração de capital.............................................................................. 18 

Tabela B - Projeção de faturamento.......................................................................... 33 

Tabela C - Materiais diversos................................................................................... 35 

Gráfico A - Estrutura da empresa................................................................................ 17 

Gráfico B - Planejamento da empresa........................................................................ 21 

Gráfico C - Fluxograma de atendimento................................................................... 28 

Gráfico D - Capital investido e reinvestido................................................................ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Este trabalho trata-se de uma proposta de negócio – SPA da Melhor Idade – voltada para o 

mercado de bem-estar direcionado, especificamente, a idosos, visando, dessa forma, a 

inclusão destes na sociedade por meio da interação entre seus pares. Esta empresa constará da 

oferta de serviços, tais como: laboratoriais, farmacológicos, cabeleireiro, fonoaudiologia, 

psicologia, manicure, pedicura, barbearia, massagista, terapia ocupacional, entre outros. 

Dentre os objetivos que versam o contexto desta empresa pode-se destacar a política do bem-

estar e do bem viver de maneira interativa entre estes indivíduos que fazem parte do grupo da 

melhor idade, uma vez que as opções de lazer e entretenimento estão cada vez mais escassas 

para esse grupo social. Para que esta empresa possa, de fato, por em prática de maneira 

coerente suas propostas, julgou-se pertinente que fossem apresentadas a cada capítulo ações 

administrativas capazes de garantir o sucesso desta no mercado.  

 

Palavras-chave: Bem-estar. Gestão. Planejamento. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

A população brasileira tem envelhecido ao longo destes anos em ritmo acelerado. 

Dados do IBGE revelam que o índice de envelhecimento aponta para mudanças na estrutura 

etária da população brasileira. Em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos existe 

24,7 idosos de 65 anos ou mais. Em 2050 o quadro muda, e para cada 100 crianças de 0 a 14 

anos existirão 172, 7 idosos. Um exame das estruturas etárias projetadas mostra, também, a 

transformação nas relações entre pessoas que ingressam (e permanecem) nas idades ativas e 

aquelas que atingem as chamadas idades potencialmente inativas. Em 2000, para cada pessoa 

(1) com 65 anos ou mais de idade, aproximadamente 12 estavam na faixa etária chamada de 

potencialmente ativa (15 a 64 anos). Já em 2050 para cada pessoa (1) com 65 anos ou mais de 

idade, pouco menos de 3 estarão na faixa etária potencialmente ativa. No tocante às crianças e 

jovens, existirão cada vez mais pessoas em idade potencialmente ativa “destinadas” a 

suprirem suas necessidades. Tendo como base estudos como este é que será criado o SPA da 

Melhor Idade para oferecer cuidados básicos de estética e enfermagem na comodidade dos 

lares ou em nossa sede. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O contexto em que o homem se encontra inserido atualmente tem exigido cada vez 

mais de suas habilidades, quanto mais este ser as tiver, mais fácil será a sua absorção pelo 

mercado de trabalho. Mas, ao longo dos anos, este mesmo trabalhador começará a dar indícios 

de que o seu corpo não mais possui a mesma agilidade de antes: é chegada a hora de sua 

aposentadoria, afinal, este indivíduo muito contribuiu para o desenvolvimento daquele setor 

ou mesmo daquela empresa. 

A cada dia a população brasileira vem dando indícios de que o homem tem 

envelhecido e sua expectativa de vida teve um aumento, “[...] em 2012 aumentou 5 meses e 

12 dias em relação a 2011[...] Números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE) [...] mostram que, em 2012, a expectativa de vida ao nascer no Brasil 

passou para 74,6 anos” (Brasil, 2014).  

Diante desta realidade, o mercado tem sido ampliado de maneira significativa em 

áreas que contemplem o bem-estar desse grupo de pessoas. A partir disso, criou-se a empresa 

SPA da Melhor Idade que visa, essencialmente, garantir que os idosos tenham, ao seu alcance, 

um ambiente agradável e prático onde possam ter suas necessidades devidamente assistidas. 

O objetivo principal desta empresa é tornar-se um ambiente de interação entre 

indivíduos que já atingiram a terceira idade onde estes deverão interagir uns com os outros, 

além de contarem com cuidados básicos ligados à saúde e bem-estar. Para isso, o SPA da 

Melhor Idade deverá contar com profissionais altamente qualificados – enfermeiros, 

farmacêuticos e uma excelente equipe de gestão – com o intuito de garantir um padrão de 

qualidade nos serviços oferecidos. 

A metodologia empregada para a produção do trabalho que hora se apresenta, deu-se 

através de uma pesquisa bibliográfica sobre Negócios com o intuito de verificar se, de fato, 

um ambiente com as características do SPA da Melhor Idade teria condições de funcionar 

com uma quantidade específica de pacientes/clientes; Gestão de Pessoas; Marketing; 

Logística; Planejamento Estratégico e Financeiro. A etapa seguinte deu-se por meio da 

criação de uma empresa fictícia. Vale ressaltar que a criação desta organização faz parte do 

Plano Integrado de Negócio. 

O primeiro capítulo do trabalho aqui discutido aborda aspectos relacionados à 

empresa, a sua missão e visão de negócios, produtos e serviços, mercado e concorrência.  

O capítulo seguinte contempla, de maneira objetiva, questões relacionadas à Equipe 

de Gestão e a Estrutura legal do negócio.  
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Em seguida, abriu-se espaço para discussões relacionadas à Análise Estratégica da 

Empresa, seu plano de ação e avaliação.  

O capítulo que dá sequência ao trabalho fora destinado ao Marketing e Vendas com 

subtópicos relacionados ao Produto, Preço, Praça e Promoção que deverão fazer parte do 

contexto da empresa, tendo em vista que este negócio visa à satisfação de seus 

clientes/pacientes através de uma prestação de serviços de qualidade, mas que estejam ao 

alcance de idosos pertencentes a classes econômicas diversas.  

O penúltimo capítulo se estruturou com o intuito de apresentar a Estrutura e a forma 

como será operacionalizada a empresa por meio de uma demonstração gráfica de um 

Fluxograma de atendimento.  

O último capítulo contempla, enfim, o Plano Financeiro do SPA da Melhor Idade, 

suas finanças, projeções de faturamento, investimentos, projeções de custos, despesas. 
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2 A EMPRESA 

 

Este plano traz uma solução em cuidados e distração àqueles que, durante anos, 

contribuíram com seu trabalho e que agora gozam da tranquilidade e tempo disponível. O 

SPA da Melhor Idade é uma empresa que atuará na área da saúde e terá um público 

específico, neste caso, os idosos, dando apoio na prevenção, reabilitação e inclusão social 

oferecendo-lhes conforto e bem-estar, além de proporcionar a pessoas de uma mesma faixa 

etária o convívio umas com as outras, recebendo os cuidados adequados, caso seja necessário, 

de serviços relacionados à enfermagem, salão ou mesmo extroversão. 

 

2.1 Missão e visão do negócio 

 

O mercado tem se apresentado cada vez mais diversificado por meio de incrementos 

da qualidade e a exigência, cada vez maior, dos consumidores. Isso tem resultado em uma 

crescente concorrência. Mas o que precisa ser analisado com cautela é que tais empresas não 

devem se deter apenas em conhecer o seu público alvo, e sim a conhecerem a si próprias, e 

isso tem feito bastante diferença no sucesso de negócios prósperos (RAFAELI, 

CAMPAGNOLO, MÜLLER, 2007).  

Discutir, analisar e definir o objetivo de uma empresa significa conhecer as suas 

limitações e suas dimensões, ou seja, é deixar clara a principal razão de sua existência no 

mercado de maneira concisa e coerente. Assim, o SPA da Melhor Idade tem como missão: 

garantir, através de um atendimento diferenciado, o bem-estar e segurança do cliente.  

A visão de uma empresa serve para orientar os seus colaboradores quanto ao seu 

futuro e que tenha relação direta com a realidade que a cerca podendo ser capaz de 

proporcionar aos seus membros traçar projeções, metas a longo prazo. Segundo Scott, Jaffe & 

Tobe (1998), a visão de uma empresa serve para que possamos fazer escolhas, para que 

possamos criar de maneira correta, de acordo com a realidade vigente, mas sempre projetada 

para o futuro. 

 Reúne as pessoas em torno de um sonho comum; 

 Coordena o trabalho de diferentes pessoas; 

 Ajuda todos na empresa a tomarem decisões; 

 Constrói bases para o planejamento da empresa; 

 Questiona o estado atual, confortável ou inadequado; 

 Torna o comportamento incongruente mais perceptível. 

 

(SCOTT, JAFFE & TOBE, 1998). 
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O que se pode perceber é que não existe uma visão que seja comum a todas as 

empresas existentes, portanto, o ideal a ser feito é que cada organização busque aquela que 

mais se adequar ao seu perfil. A visão de uma empresa deve ser construída a partir dos valores 

centrais que regem a organização, dessa forma, o SPA da Melhor Idade possui como visão ser 

reconhecida como uma empresa de referência em serviços prestados aos idosos. 

 

2.2 Produto e serviços 

 

Conhecer bem o marcado – aqui se entende mercado como sendo “a soma de 

diferentes segmentos” (GOMES, 2005, p. 26), – é a estratégia mais adequada para que seja 

possível criar uma empresa de sucesso. É a partir desse contexto que deu-se a criação do SPA 

da Melhor Idade. 

Esta organização busca atender aos nossos clientes com o mesmo cuidado e carinho 

de seus lares com os seguintes serviços: 

 Cuidados de enfermagem, incluindo curativos; 

 Reabilitação e massagem corporal; 

 Orientação Nutricional; 

 Atividades esportivas e especializadas para a melhor idade; 

 Área de vivência em contato com a natureza; 

 Translado será oferecido através de parcerias; 

 Buscar e acompanhar os usuários em exames, consultas de rotina e em 

emergências; 

 Serviços de salão: manicura e pedicura, cortes e hidratações dos cabelos; 

 Atividades culturais: aulas de dança, canto e artes; 

 Home care em solicitações para curativos ou cuidados básicos quando a saída do 

idoso não for possível. 

 

2.3 O Mercado e a concorrência 

 

Reconhecer a existência de concorrentes no mercado é um dos principais passos que 

devem ser dados, uma vez que é por meio deste reconhecimento que poder-se-á traçar 

estratégias de vendas, lucros e a manutenção da empresa no mercado (GOMES, 2005). 
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Antes de decidir em que negócio investir, fez-se uma pesquisa no mercado para que 

se pudesse ter uma melhor visão quanto aos melhores segmentos e oportunidades ofertadas 

para o nosso empreendimento. 

Após a realização desta análise, decidiu-se orientar a nossa organização para a 

terceira idade, pois sente-se que, atualmente, existe uma real necessidade de um local onde as 

famílias possam entregar seus entes queridos com segurança e entusiasmo. O mercado deste 

ramo encontra-se aberto a inovações, pois a demanda existe.  

O SPA surge como alternativa aos idosos de se divertirem, ao mesmo tempo em que 

se cuidam. Não se identificou potenciais concorrentes a este tipo de negócio ou que tenham 

uma proposta semelhante. 
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3 EQUIPE DE GESTÃO 

 

O SPA da Melhor Idade terá em sua composição uma equipe multidisciplinar na 

gestão. Dentre eles temos administradores, enfermeiros e farmacêutico, tendo como demais 

colaboradores em cargos de apoio como técnicos em enfermagem, secretária e 

acompanhantes. 

 

3.1 Estrutura legal do negócio  

 

A estrutura legal do negócio apresentará a seguinte configuração: um Conselho que 

terá a Gerência administrativa e a Gerência assistencial diretamente ligadas a ele; caberá a 

estas duas Gerências coordenar a equipe do atendimento, ao grupo responsável pelo setor 

financeiro e a equipe multiprofissional; vale ressaltar que todos os setores estarão ligado 

indiretamente ao Conselho da empresa. 

 

Gráfico A – Estrutura da empresa. 

 

Fonte: (ELABORADA PELA AUTORA, 2018). 
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Tabela A – Demonstração de capital 

 

Fonte: (ELABORADA PELA AUTORA, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Social R$ 500.000,00 

Conselho Diretor Formação Porcentagem Valor 

Nilzete Santos Administradora 20% 100.000,00 

Leonardo Sousa Administrador 20% 100.000,00 

Elisangela Albuquerque Enfermeira 20% 100.000,00 

Cláudia Leite Enfermeira 20% 100.000,00 

Alexandra Matos Farmacêutica 20% 100.000,00 
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4  ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

 

Existem várias definições para o conceito de marketing, algumas com focos mais 

específicos, outras mais amplas, dessa forma, Kotler (2000) a define como uma atividade 

inerente a seres humanos cujo objetivo maior é atender a necessidades, anseios, por meio da 

troca, ou seja, o marketing só acontecerá mediante interesse entre, no mínimo, duas partes. 

É importante levar em consideração que uma boa elaboração marqueteira precisa 

estar ciente de seu público alvo, o que buscam por meio a solicitação de um determinado 

serviço oferecido pelo mercado. Esta ação é fundamental para que uma determinada empresa 

possa, de fato, garantir seu sucesso no mercado, uma vez que coloca seu público alvo no 

centro de suas atenções, de seus interesses. “Se o comportamento do público alvo muda, as 

estratégias de marketing também precisam mudar” (Gabriel, p. 28, 2010) 

Estudiosos afirmam – (Kotler, 2000) – que o marketing engloba determinadas ações 

que precisamos estar atentos, e uma delas é o que se conhece como “troca”. 

Existem, na realidade, quatro maneiras de se atender a uma necessidade ou desejo: 

autoprodução, coerção, súplica e troca. Na autoprodução, como o nome indica, o ser 

humano produz o que precisa, sem se relacionar com ninguém. Um exemplo de 

autoprodução é a plantação e cultivo de uma horta para consumo próprio. A coerção 

é quando se obtém o que se necessita ou deseja por meio de induzir, pressionar ou 

compelir alguém a fazer algo pela força, intimidação ou ameaça. Um exemplo de 

coerção é um assalto: o ladrão força a pessoa, contra a sua vontade, a lhe dar seus 

pertences, por meio da violência. A súplica é outra maneira de se conseguir que uma 

pessoa forneça o que se deseja ou necessita contra a sua vontade, por meio de apelo 

emocional e/ou insistência. (GABRIEL, 2010, p. 28). 

 

Ainda, em relação a “troca”, Kotler (2000, p. 57), afirma que a troca ocorre 

quando: 

a. existem pelo menos duas partes envolvidas (caso contrário, seria autoprodução); 

b. cada parte tem algo que pode ter valor para a outra; 

c. cada parte é capaz de se comunicar e de fazer a entrega; 

d. cada parte é livre para aceitar ou rejeitar a troca (caso contrário, seria coerção ou 

súplica, e não troca); 

e. cada parte acredita ser adequado participar da negociação (caso contrário, seria 

coerção). 

 

Assim, é importante levar em consideração que estratégia de troca é mais apropriada 

para se aplicar à estratégia de marketing de determinada empresa. 

Um exemplo clássico do que viria a ser “troca” é quando uma pessoa troca o seu 

dinheiro por algo que esteja necessitando ou simplesmente desejando (Gabriel, 2010). 

Devido ao fato de o marketing está associado diretamente à troca, onde as partes 

envolvidas sempre saem ganhando, julga-se pertinente que a organização conheça de perto o 
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seu público alvo, acompanhando a mudança de perfil ao longo dos anos, tendo em vista que 

quanto mais o conhecê-lo, maior será a compreensão dos desejos do mesmo. 

Existem conceitos importantes relacionados ao marketing, dentre eles podemos citar 

a necessidade e o desejo. Elencaremos as necessidades humanas por meio da pirâmide da 

hierarquia das necessidades de Maslow (2009). 

 

Figura A – Pirâmide de Maslow da Hierarquia das Necessidades 

 

Fonte: Wikipédia, 2009. 

 

De acordo com a pirâmide das necessidades, a segurança, que contempla a saúde e 

bem-estar da família, encontra-se dentre as prioridades humanas, ou seja, uma organização 

para este tipo de negócio terá grandes chances de permanecer com sucesso no mercado. 

A estratégia de marketing é essencial para que a empresa possa projetar objetivos e 

metas a serem alcançadas por ela, assim, o SPA da Melhor Idade fixará sua estratégia em três 

pontos importantes: o planejamento, a ação e a implementação. Ambas se encontram descritas 

logo abaixo. 

 

4.1 Planejamento – análise SWOT 

 

De acordo com a Matriz SWOT, a empresa necessita ter uma visão clara e objetiva 

acerca dos prós e contras no ambiente interno e externo. Dessa forma, as empresas se 

articulam para obterem vantagens competitivas e melhor desempenho organizacional. 

A SWOT serve para analisar a situação e a posição estratégica da empresa no 

ambiente em que atua (MCCCREADIE, 2008). A utilização de estratégias é considerada 
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essencial para o crescimento organizacional de toda e qualquer empresa. 

Assim, para definir sua posição e atuação no mercado o SPA da Melhor Idade 

avaliou os seus ambientes externo e interno, para conhecer suas forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças, uma vez que a partir delas poder-se-á fazer uma projeção dos riscos 

e benefícios que circundarão os negócios. 

Gráfico B – Planejamento da empresa. 

 

Fonte: (ELABORADA PELA AUTORA, 2018). 

 

4.2 Implementação - Plano de Ação 

 

O plano de ação de uma empresa serve, exclusivamente, para que a equipe de gestão 

possa gerir os negócios de maneira mais consciente, específica, voltada para a realidade de 

seus negócios. Trata-se de um plano flexível, ou seja, este pode ser reajustado à medida que 

forem necessários tais ajustes. (Brasil, 2011) 

Assim, pode-se concluir que uma empresa não teria condições de permanecer no 

mercado sem que um plano de ação fosse produzido aos seus moldes, uma vez que cada 

negócio possui suas especificidades que precisam ser levadas em considerações para que o 

seu sucesso seja garantido. 

Forças 

Ambiente Interno 

Comodidade 

Estrutura física confortável  

Ambiente tranquilo, perto da natureza e saudável. 

Fraquezas 

Ambiente Interno 

Não há divulgação; 

Falta de mão de obra especializada local; 

Pouca experiência na área de gestão de negócios. 

 

Oportunidades 

Ambiente Externo 

Ausência de concorrência 

Parcerias com empresas  

Tamanho do mercado 

Envelhecimento da população 

Aumento dos gastos com saúde 

Ameaças 

Ambiente Externo 

Atende público específico 

Perfil dos consumidores 

Tráfego intenso; 

Entrada de concorrentes no mercado; 

Falta de parceria dos terceirizados. 

 

ANÁLISE  

ESTRATÉGICA 
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4.3 Fornecedores 

 

O SPA da Melhor Idade contará com os seguintes fornecedores: hospitais, Casas de 

Saúde; Drogarias; Fisioterapeuta; Terapeuta Ocupacional; Nutricionista; Geriatra; Educador 

Físico; Casa de Cosméticos. 

 

4.4 Avaliação / Indicadores 

 

• Treinamentos; 

• Satisfação; 

• Custo com insumos x venda; 

• % Adesões; 

• % de adaptação do idoso ao modelo proposto. 

• Taxa de Ocupação;  

• Índices de Liquidez; 

• Taxa de Abandono; 

• Evolução da Receita e Despesa. 
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5 MARKETING E VENDAS 

 

O SPA da Melhor Idade dispõe de um Plano de Marketing holístico, voltado para a 

realidade na qual esta empresa fora criada, ou seja, atualizando-se periodicamente, uma vez 

que: 

 
O Plano de Marketing é uma ferramenta de gestão que deve ser regularmente 

utilizada e atualizada, pois permite analisar o mercado, adaptando-se as suas 

constantes mudanças e identificando tendências. Por meio dele você pode definir 

resultados a serem alcançados e formular ações para atingir competitividade 

(GOMES, 2005, p. 10). 

 

Dessa forma, esta empresa terá condições de traçar o perfil de seu público alvo, 

analisar com clareza decisões que precisarão ser tomadas quanto aos objetivos e metas que 

pretende alcançar, produtos e serviços que estejam de acordo com o seu mercado, preço, 

promoções, ou seja, tudo aquilo que esteja voltado para o melhor desempenho deste negócio 

no mercado. 

Pesquisas revelam que a população, atualmente, encontra-se mais preocupada com o 

seu bem-estar, lazer e saúde do que em anos anteriores, e que a economia brasileira tem se 

apresentado cada vez mais otimista (IBGE, 2012). Portanto, dispor de um empreendimento 

voltado para esta modalidade pode-se afirmar que estamos diante de uma grande possibilidade 

de um negócio rentável. Por outro lado, os consumidores têm se apresentado cada vez mais 

exigentes quanto aos produtos e serviços que lhes são disponibilizados, dessa forma, faz-se 

necessário que seja levada em consideração esta peculiaridade que se tornou uma constante no 

planejamento de todo e qualquer negócio que fora instalado no mercado, situação esta que se 

repetirá na empresa em questão. 

Embora seja perceptível que o homem moderno tenha se mostrado cada vez mais 

atarefado, sem tempo de cuidar muitas de vezes de si mesmo, paradoxalmente este se 

encontra cada vez mais preocupado com a sua saúde. Justifica-se esta afirmação através do 

crescimento perceptível quanto à faixa etária do homem brasileiro. Neste momento, temos, 

em nosso país, uma quantidade significativa de idosos (IBGE, 2012). Estes, por sua vez, 

dispõem de um relevante poder aquisitivo, o que lhes possibilita buscar produtos e serviços de 

qualidade que sejam capazes de atenderem às suas necessidades, às suas exigências. 
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De acordo com o senso de 2010 os idosos: 

 Com mais de 80 anos triplicarão daqui a 25 anos; 

 Se tornarão um dos pivôs da organização das sociedades e dos mercados; 

 Terão mais autonomia, sobretudo em relação aos filhos; 

 Exigirão assistência especializada; 

 Vão continuar vivendo em domicílio próprio. A porcentagem dos que 

continuarão morando com familiares cairá de 11% em 1999 para 6% em 2025; 

 Com grande potencial de consumo, exigirão ser tratados como clientes, e não 

como doentes; 

 Farão questão do convívio com outras faixas etárias; 

 Não abrirão mão do direito de se sentirem atraentes e sedutores. 

 

O que pode ser observado é que o perfil dos idosos brasileiros mudou de maneira 

significativa, portanto, quem investir em negócios que atendam a este grupo social precisará 

levar em consideração as atuais características que os acompanham. 

Dessa forma, é sob esse novo contexto que o SPA da Melhor Idade tem 

construído a sua empresa, uma vez que o nosso maior objetivo é dispor de um serviço que 

atenda com respeito e qualidade às necessidades de nossos clientes. 

 A divulgação do nosso serviço vai garantir que o público alvo desta empresa 

conheça todos os nossos serviços e o seu funcionamento. 

 

 

5.1 Produto 

 

O produto ofertado pela empresa deverá estar de acordo com as necessidades de seus 

clientes (GOMES, 2005). Assim, o SPA da Melhor Idade oferecerá serviço especializado no 

bem-estar, saúde e beleza do idoso. 

As atividades do SPA são: Cuidados com enfermagem, Orientação Nutricional, 

Atividades Esportivas, Atividades Culturais, entre outras atividades que têm objetivos afins 

aos anteriores.  

Decidiu-se oferecer testes para avaliar a capacidade dos idosos em manterem sua 

condição funcional para, assim, desenhar o perfil dos clientes que serão atendidos na clínica. 

 

5.2 Preço 

 

O preço está relacionado ao valor que o cliente deve pagar por um determinado 

serviço ou produto, mas este não pode estar fora do padrão de mercado, haja vista que deve 

ser levado em conta o valor que o cliente está disposto a pagar, assim, julga-se necessário que 
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seja feita uma pesquisa de preços no mercado para que seja possível estabelecer um valor 

adequado de um determinado serviço (GOMES, 2005). 

O idoso que possui um bom poder aquisitivo e pertença às classes média e alta, está a 

cada dia mais exigente e prima cada vez mais por uma qualidade de vida melhor, dessa forma, 

esta organização sentiu a necessidade de ser competitiva e decidiu incluir alguns benefícios 

extras nos preços para atrair o interesse desses clientes potenciais oferecendo: 

• Desconto de 10% na indicação de parente ou amigo;  

• Pacotes personalizados de acordo com as necessidades daquele cliente;  

• Descontos para pagamentos semestral ou anual;  

• Avaliações gratuitas da condição física no primeiro bimestre. 

 

5.3 Praça 

 

Sabe-se que qualquer negócio para que seja bem sucedido, depende de vários fatores 

dentre estes cabe ressaltar a localização e também dependerá do seu tipo de negócio. Além 

disso, a localização quando escolhida adequadamente para atender as expectativas dos 

clientes isso contribuirá positivamente aos negócios.  

Assim que se decidiu lançar no mercado o SPA da Melhor Idade, fez-se um estudo 

sobre o local onde este poderia ser instalado e optou-se pela cidade de Chapadinha, no Estado 

do Maranhão, pelo fato de esta cidade possuir um número de idosos relevante para o negócio 

hora em proposta, por ser a única desta modalidade que ainda oferece uma mix de serviços 

especializados e de alta qualidade. Vale ressaltar que esta organização dispõe de instalações 

altamente modernas e que estão inseridas em uma área privilegiada, de fácil acesso, casa 

ampla e própria. 

Praça diz respeito a como será a operacionalização do seu negócio, ou seja, como o 

produto será colocado à disposição do seu cliente. A localização e estrutura 

adequadas, canais de distribuição de seu produto ou serviço, relação com 

fornecedores serão determinantes para levar ao cliente o que ele necessita. O tipo do 

negócio determinará todos os aspectos relevantes a esse elemento (GOMES, p. 49, 

2005). 

 

A infraestrutura do SPA da Melhor Idade contempla refeitório, vestiário, sala de 

descanso, salão de festa, salão de jogos, área para plantação de ervas e etc. 
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5.4 Promoção 

 

A promoção é uma das estratégias utilizadas pelas organizações com o intuito de 

aquecer as vendas e a procura por seus serviços. 

Deve-se levar em consideração que as informações veiculadas acerca de uma 

determinada promoção precisa estar voltada para as reais necessidades de seu público alvo, 

caso contrário esta iniciativa poderá ser frustrada. O segredo de uma boa promoção está em 

atrair, prender a atenção do consumidor.  

A promoção possui três objetivos: 

 1) Informar aos clientes potenciais a existência dos produtos e serviços e de suas 

vantagens;   

2) Informar aos clientes potenciais onde e como obter esses serviços;  

3) Lembrar aos clientes a existência dos produtos e serviços oferecidos. (GOMES, 

2005, p. 52). 

 

Com base nisso, no SPA da Melhor Idade será oferecida uma variedade de 

promoção para que os clientes em potenciais estejam informados da existência de clínica SPA 

através da distribuição de folders, convites para inauguração, mala direta para a residência do 

cliente e veiculação dos informes através de jornal, rádio e outdoor. 
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6 ESTRUTURA E OPERAÇÃO 

 

O SPA da Melhor Idade tem sua área total de 5.000 m² e está localizado na Avenida 

Ataliba Vieira de Almeida, Nº 1452, no Centro de Chapadinha, Ma.  Esta área dispõe de uma 

vasta fauna e flora compondo um ambiente tranquilo e reservado. Esta organização dispõe, 

ainda, de serviços terceirizados de translado. Esta é responsável por buscar o cliente em casa a 

partir das 7h00m e entregue em sua residência até às 18h00m.  

O empreendimento em questão dispõe de parceria com empresas de profissionais 

liberais como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, e dentre os seus 

colaboradores possui à sua disposição técnicos em enfermagem, acompanhantes, enfermeiros, 

psicólogos e farmacêutico. Vale ressaltar que todos deverão ser contratados de acordo com a 

legislação trabalhista (CLT). 

 

6.1 Organização funcional 

 

O SPA da Melhor Idade está preparado para lidar com um público específico – 

terceira idade –, diante disso, por conta dos serviços oferecidos por esta empresa, a equipe que 

compõe esta organização possuirá feições de uma clínica. 

 Executiva de sócios: 

 Proprietário; 

 Multiprofissional composta de: 

Fisioterapeuta; 

Terapeuta Ocupacional; 

Enfermeiro; 

Médico Geriatra; 

Farmacêutico; 

Cabeleireiro; 

Manicura; 

Pedicura. 

 

Esta empresa dispõe de um plano de negócios inovador que busca, essencialmente, o 

bem-estar de seus clientes, dessa forma, todos os setores deverão estar diretamente 

interligados entre sim para que todos tenham consciência do que se passa no entorno deste 

empreendimento. 
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6.2 Fluxograma de atendimento 

 

A equipe do SPA da Melhor Idade estará afinada para atender aos seus clientes da 

maneira mais harmônica possível para que estes possam sair deste espaço com a sensação de 

satisfação, leveza e desejo de retornar para este ambiente de lazer, bem-estar e cuidados com a 

saúde. Nesses moldes, o gráfico abaixo melhor ilustrará como dar-se-á a dinâmica do seu 

atendimento. 

 

Gráfico C – Fluxograma de atendimento. 

 

Fonte:( ELABORADA PELA AUTORA, 2018). 
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7  PLANO FINANCEIRO 

 

O plano financeiro de uma empresa possui como desafio “afetar os resultados dos 

negócios e projeção de resultados esperados, possibilitando ao gestor a prevenção quanto às 

necessidades ou excessos de caixa, oportunizando uma gestão eficiente” (MOURA, 2010, p. 

27). Nessa perspectiva, pode-se compreender que planejar o orçamento de negócios é uma 

tarefa que requer certa acuidade, uma vez que dele dependerá o bom andamento dos negócios 

e a permanência da empresa no mercado. 

As finanças de uma empresa não podem ser administradas de forma intuitiva. 

De acordo com Berloto (2002) o Balanço Patrimonial de uma empresa nada mais é 

do que a sua própria imagem, não existe uma outra forma mais adequada de representá-la, 

senão fazendo um balanço geral daquilo que a empresa possui e o que a empresa deve. A 

partir disso poderá se falar em “patrimônio líquido”, ou seja, a diferença existente entre 

dívidas e lucros. 

 

Figura B – Balanço Patrimonial 

 

Fonte: (BERTOLO, 2002). 
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7.1 Finanças 

 

Como se trata de mercado de saúde e está direcionado aos atendimentos pelas 

operadoras de saúde, os preços dos produtos utilizados pela organização têm base nas tabelas. 

Os preços serão estimados com base em custos fixos diretos. O SPA da Melhor Idade deverá 

fazer comparações de preços entre seus concorrentes no intuito de trabalhar com valores 

equivalentes podendo, inclusive, oferecer preços promocionais sem sofrer déficit em suas 

receitas. 

Desta forma, a composição dos preços dos nossos serviços tem como base as tabelas 

de procedimentos médicos (AMB90, 92, 96, 98, CBHPM e Tabela Própria) que atendem aos 

mais diversos convênios. A definição dos preços será estipulada com valor do coeficiente de 

honorários (CH) informados pelos convênios e aplicados nas respectivas tabelas. Em relação 

aos clientes particulares serão cobrados pelas tabelas próprias, estipulado pela clínica, médico 

e convênio.   

 

7.2 Projeções de faturamento 

 

As projeções de faturamento do SPA da Melhor Idade estarão conjugadas à provável 

realidade social e financeira que cerca esta organização. Diante disso, segue, abaixo, alguns 

passos que deverão ser seguidos para que os lucros possam ser sentidos, ainda, nos primeiros 

anos de instalação desta empresa. 

1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas 

 

Figura C – Contas a receber 

 

Fonte: (SEBRAE, 2013). 
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De acordo com a tabela acima, a política de vendas da empresa estipulou que: 

 20% das vendas serão à vista; 

 45% das vendas com 30 dias; 

 30% das vendas com 60 dias;  

 5% das vendas com 90 dias. 

 

2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras 

 

Figura D – Prazo médio de compras 

 
Fonte: (SEBRAE, 2013). 

 

De acordo com a tabela acima, 50% das compras são realizadas à vista e 50% são a 

prazo. Assim, a empresa tem apenas 15 dias para efetuar o pagamento de seus débitos junto 

aos seus fornecedores. 

 

3º Passo: Estoques – Cálculo da necessidade média de estoques 

 

É o prazo médio de permanência da mercadoria nos estoques da empresa. Este prazo 

abrange desde a data em que é feito o pedido ao fornecedor até o momento em que os 

produtos são vendidos. É importante ressaltar que o prazo de permanência das mercadorias 

em estoque está diretamente relacionado ao valor de capital de giro que a empresa deverá 

disponibilizar (SEBRAE, 2013). Diante disso, quanto menor o prazo médio de permanência 

da mercadoria no estoque, maior será o lucro da organização. Dessa forma, o SPA da Melhor 

Idade estipulou como prazo médio em seu estoque apenas 5 dias. 

 

Figura E – Prazo médio de estoque 

 

Fonte: (SEBRAE, 2013). 
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4º Passo: Cálculo da necessidade líquida do capital de giro em dias 

 

Este cálculo relaciona-se com a diferença entre os recursos da empresa que se 

encontram fora do seu caixa (contas a receber + estoques) e os recursos de terceiros no caixa 

da empresa (fornecedores). Se positivo, o resultado indica o número de dias em que o caixa 

ficará descoberto, se negativo pode apontar que os recursos financeiros originados pelas 

vendas entram no caixa antes que sejam efetuados os pagamentos. 

 

Figura F – Necessidade líquida de capital de giro em dias. 

 

Fonte:(SEBRAE, 2013). 

 

A partir da projeção acima, somando o prazo médio de vendas (contas a receber) e o 

prazo médio de estocagem (estoques) e diminuindo desse resultado o prazo médio de compras 

(fornecedores), o SPA da Melhor Idade obterá a necessidade líquida de capital de giro em 

dias. O prazo de 26 dias significa que a empresa irá necessitar durante esse período de caixa 

para cobrir seus gastos e financiar clientes. 

A partir do plano financeiro que fora projetado para este empreendimento, percebe-

se que será relevante a parceria de todos que compõem esta organização por meio de seu 

empenho e interesse em relação aos objetivos e metas que foram traçados de acordo com o 

perfil de seu público alvo e da própria empresa. Vale ressaltar que a média de lucro, por ano, 

está projetada em torno de 500.000,00, ou seja, ao final de cinco anos o SPA da Melhor Idade 

terá faturado 2.000.000,00 de reais. 
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Tabela B – Projeção de faturamento. 

Fonte: (ELABORADA PELA AUTORA, 2018). 

 

7.3 Capital investido e reinvestido 

 

O gráfico abaixo demonstra o capital investido e o lucro obtido por meio de 

prestação de serviços. Este gráfico ilustra bem o que é chamado de o método de payback que 

é utilizado para informar o tempo de retorno do investimento. Se o payback der um número 

inferior a dois anos algo está errado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTO ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Consulta 

 x  

Geriatria 

Receita       

Impostos 
     

Fonoaudióloga Receita       

Impostos       

Fisioterapeuta e 

Particular  

Receita       

Impostos      

Terapeuta 

Ocupacional  

Receita       

Impostos       

Psicólogo  Receita       

Impostos      

Serviços  

SPA dos pés   

Manicura e 

Pedicura 

 

Corte capilar  

Barbearia  

Massagens 

Relaxantes  

 

Limpeza de pele   

Pintura capilar   

Curativos   

Ginastica laboral   

TOTAL RECEITA       

TOTAL IMPOSTO       
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Gráfico D – Capital investido e reinvestido. 

 

Fonte: (ELABORADA PELA AUTORA, 2018). 

 

7.4 Efeitos da sazonalidade  

 

Em se tratando de serviços de geriatria, os efeitos de sazonalidade que podemos 

identificar é que em determinada época do ano, especificamente no inverno, existe uma 

tendência maior para atrair doenças aos idosos. Por se tratar de uma estação fria e chuvosa, os 

idosos acabam contraindo resfriados com mais facilidade. Por não possuírem tanta resistência 

no organismo e possuírem dificuldades respiratórias, cardiológicas, o vírus acaba encontrando 

facilidade de entrar em contato com o organismo do indivíduo em questão deixando-o mais 

fraco. Nesta época, o SPA da Melhor Idade estará preparado para atender a essa demanda 

diagnosticando, tratando e recuperando o paciente e, consequentemente, aumentando suas 

receitas, em busca da satisfação do cliente.  

 

7.5 Aumento da receita com terceiros  

 

Buscando o melhor para seus clientes, esta empresa dispõe de parcerias com os 

melhores laboratórios da cidade, desta forma, seus pacientes/clientes poderão ter em mãos os 

resultados de exames laboratoriais, por exemplo, em tempo hábil – em menos de 24 horas – 

dependendo do grau de complexidade deste. 
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Contudo, manter-se-á sua cartela de clientes com o intuito de manter contato com 

estes para que seja possível a verificação do posicionamento do paciente/cliente diante do 

atendimento que lhe fora ofertado pelo empreendimento em discussão. Este trabalho de 

telemarketing visa, ainda, incentivar o público que fará uso de seus serviços, a retornar à 

clínica para revisão do seu tratamento. Além disso, seus dados cadastrais serão devidamente 

registrados nos bancos de dados da empresa para que os clientes sejam contatados, lembrados 

em datas comemorativas como a de seu aniversário, natal, por exemplo, uma vez que a 

intenção desta empresa é fazer com que seu paciente/cliente se sinta valorizado diariamente. 

 

7.6 Investimento  

 

Para abertura da empresa será necessário um capital social no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que parte deste valor será rateada para os insumos 

necessários. Serão investidos 10,83% em compra de equipamentos, 2,52% em estoque inicial, 

2,36% em instalações, 1,30% em material de informática, 7,40% para móveis e utensílios, 

1,26% para reforma das edificações, 14,15% para compra de veículos e 60,18% para o capital 

de giro. 

 

Tabela C – Materiais diversos. 

Tipo Item 

Equipamentos TV/32 

Equipamentos Bicicleta Magnética 306 

Equipamentos Câmara Fria 

Equipamentos Peças Eletrodomésticas 

Equipamentos Esteiras 

Equipamentos Nebulizador 

Equipamentos Ar condicionado 

Equipamentos Computadores 

Equipamentos Alta frequência c / 05 eletrodos 

Equipamentos Impressoras com scaner 

Equipamentos Termômetro 

Equipamentos Aparelho de Pressão 

Equipamentos Macas 

Estoque Inicial Canetas 

Estoque Inicial Blocos p/prescrição médica 

Estoque Inicial Blocos de anotações 

Estoque Inicial Algodão / cremer 

Estoque Inicial Lençol descartável /cremer 

Estoque Inicial Blocos para atestados 

Estoque Inicial Hipoclorito 
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Estoque Inicial Álcool / Almotolia 

Estoque Inicial Agulhas descartáveis 

Estoque Inicial Abaixador de língua 

Estoque Inicial Luvas 

Estoque Inicial Seringas descartáveis / Cremer 

Estoque Inicial Pacote de Avental Descartável com 50 unidades 

Estoque Inicial Gazes 

Instalações Hidráulica 

Instalações Site e E-mails 

Instalações Elétrica 

Instalações Sistema de informação  

Material Informática Aparelhos Telefônicos 

Material Informática Papel Ofício A4 

Material Informática Linhas Telefônicas 

Material Informática Cartucho 

Móveis e Utensílios Estantes 

Móveis e Utensílios Mesa 

Móveis e Utensílios Cadeiras 

Móveis e Utensílios Cadeira giratória 

Móveis e Utensílios Lâmpadas fluorescentes 

Móveis e Utensílios Suporte de televisão 

Móveis e Utensílios Mesas de computadores 

Móveis e Utensílios Bolsa pequena emborrachada gelo 

Móveis e Utensílios Mesa auxiliar aberta com rodízio 

Móveis e Utensílios Massageado com infravermelho 

Móveis e Utensílios Cadeiras com rodas 

Móveis e Utensílios Divã clínica com cabeceira regulável 

Móveis e Utensílios Mesa de centro 

Móveis e Utensílios Bebedouros 

Móveis e Utensílios Armários 

Móveis e Utensílios Fichários 

Móveis e Utensílios Manta térmica 

Móveis e Utensílios Vidrarias 

Móveis e Utensílios Colchonetes pequenos 

Móveis e Utensílios Suportes de tubo 

Móveis e Utensílios Balança 

Móveis e Utensílios Relógio  

Móveis e Utensílios Baldes de Lixo 

Prédios e Edificações Reformas 

Prédios e Edificações Decoração 
Fonte: (ELABORADA PELA AUTORA, 2018). 

 

7.7 Projeções dos custos fixos e despesas 

 

Com bases em pesquisas realizadas para a construção deste Plano de Negócios, 

identificou-se quais seriam as despesas necessárias para a manutenção do SPA da Melhor 

Idade. No primeiro ano as despesas totais representarão 19,55%, sendo que 6,87% estará 
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relacionado às despesas operacionais e 12,67% representará despesas referentes à folha de 

pagamento. Estima-se reduzir os custos fixos em 4,06% com base no crescimento da receita 

total até o quinto ano. 

 

7.8 Itens de despesas  

 

 Água e esgoto;  

 Aluguel do imóvel; 

 Anúncios e Publicidade; 

 Assinatura de jornais e revistas; 

 Assistência médica; 

 Auxílios e doações;  

 Brindes; 

 Combustível; 

 Conta de Luz;  

 Cursos e Palestras; 

 Despesas Legais Jurídicas; 

 Estagiário (a); 

 Honorários de Diretoria;  

 IPTU; 

 IPVA; 

 Manutenção de sistemas de informação; 

 Manutenção de veículo; 

 Material de escritório; 

 Material de higiene e limpeza; 

 Material de suprimentos; 

 Outros custos; 

 Seguros; 

 Serviços de terceiros (contador advogado etc.); 

 Telefone; 

 Treinamento de funcionários. 
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7.8.1 Itens da folha de pagamento 

 

 Auxiliar de Almoxarifado; 

 Auxiliar de enfermagem; 

 Auxiliares de limpeza; 

 Office-boy; 

 Farmacêutico; 

 Enfermeiros; 

 Recepcionistas; 

 Técnico de enfermagem;  

 Técnicos em geral; 

 Terceirizados. 
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8 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

8.1 Breve histórico e conceituação do planejamento estratégico 

 

Entende-se por planejamento como sendo uma forma de organizar ideias com relação 

a um determinado assunto, traçar metas e objetivos no intuito de alcançar resultados. 

O homem desde o seu surgimento faz uso do ato de planejar, uma vez que para a sua 

sobrevivência este sempre se apresentou como um grande aliado, pois ao planejar 

antecipadamente uma determinada situação, este ato acabou livrando-lhe de uma série de 

catástrofes devastadoras que poderiam ter comprometido a sua permanência na terra 

(ANDREUZZA, 2009). 

Vive-se em um mundo onde as incertezas são constantes. As mudanças ocorrem 

instantaneamente sendo, assim, necessário estar preparado para isso. Daí a importância do 

planejamento. 

Dessa forma, conclui-se que o ato de planejar é exclusivamente humano. 

Com a Revolução Industrial mudanças ocorreram no setor comercial e 

administrativo. O setor fabril fora ampliado, bem como a energia fornecida para as indústrias; 

os transportes e a comunicação também foram melhorados, ou seja,, percebe-se que houve, 

nesse período, um grande desenvolvimento tecnológico ampliando, assim o domínio do 

capitalismo. 

Com o advento da Revolução Industrial percebe-se que houve uma mudança 

significativa em vários setores sociais, especialmente na economia. Modificações no setor de 

produção passaram a exigir uma nova formatação. 

As duas grandes guerras mostraram ao homem da época que era necessário haver um 

planejamento que lhes projetasse os riscos que lhes poderiam surgir a médio e longo prazos. 

No Brasil, por meio de sua história, percebe-se a quantidade de planos que foram 

gerados ao longo do tempo no intuito de fazê-lo evoluir em todas as áreas: saúde, educação, 

economia, infraestrutura. 

Vale ressaltar que o entendimento que se tem de planejamento estratégico atual 

surgiu apenas na década de 70, antes disso o seu perfil era voltado para o campo operacional 

no intuito de fazer com que qualquer negócio, seja ele administrado por um indivíduo 

inexperiente ou não, pudesse dar lucros (ANDREUZZA, 2009). 

Dessa forma, a partir do século XXI o planejamento estratégico passou a fazer parte 

da realidade administrativa das empresas. 
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Segundo Porter (2005), estratégia são ações devidamente integradas que são 

destinadas à geração e manutenção de vantagens competitivas e duradouras. Assim, 

compreende-se que ser estrategista é estar a um passo a frente da concorrência. 

Quanto ao planejamento, Drucker (p. 22, 2007) afirma que “O planejamento não diz 

respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes”. Portanto, 

percebe-se que o ato de planejar encontra-se intimamente ligado ao ato de ser estratégico, 

tendo em vista que os dois termos fazem menção àquilo que está sendo projetado em um 

momento presente vislumbrando acontecimentos futuros. 

Sendo considerado um instrumento de suma importância dentro de uma organização, 

o planejamento estratégico constitui uma das mais importantes funções administrativas, tendo 

em vista que por meio dele o administrador e sua equipe terão condições de estabelecer metas 

e objetivos que irão organizar, direcionar a empresa, bem como suas atividades. Para Porter 

(p. 43, 2005) “Uma empresa sem planejamento corre o risco de se transformar uma folha 

seca, que se move aos caprichos dos ventos da concorrência”. A partir do que fora dito pelo 

estudioso, torna-se perceptível que o gestor que não planeja, organiza, direciona as ações de 

sua organização tenderá a ficar centrado de maneira exclusiva no operacional deixando de 

levar em considerações os demais aspectos que envolvem a sua empresa e que são capazes de 

fazê-la crescer no mercado. Daí a importância de compreender as complexidades que 

envolvem o ato de planejar estrategicamente os rumos, os planos, as metas, os objetivos de 

um determinado empreendimento. 

 

 

8.2 Dificuldades para desenvolver o pensamento estratégico 

 

 

Pensar estrategicamente em um negócio requer um campo de visão ampliado em 

relação aos aspectos administrativos e comerciais. Dessa forma, pode-se inferir dentre as 

dificuldades relacionadas a essa questão o fato de haver uma priorização dos problemas 

internos da empresa esquecendo-se dos problemas que a circundam externamente. 

Pesquisas recentes têm mostrado de maneira veemente que os administradores 

possuem uma maior preocupação em relação a problemas direcionados aos setores de pessoal, 

produção e organização, do que em verificar que problemas externos podem afetar o seu 

empreendimento (SEBRAE, 2012). 
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Figura G – Tipos de planejamento. 

 

   Fonte: (SEBRAE, 2013). 

 

De acordo com a figura acima se pode inferir que a administração estratégica do SPA 

da Melhor Idade encontra-se diretamente relacionado a três ações intrínsecas: o ato de 

Planejar, que requer do gestor um olhar ampliado acerca dos aspectos que envolvem 

internamente e externamente a nossa organização; o ato de Desenvolver, que se reporta à 

capacidade de ampliar nosso empreendimento vislumbrando lucros; e o ato de Controlar, que 

está relacionado ao desgaste ou não de nossas estratégias. 

Assim, é possível notar que o planejamento estratégico não se apresenta de maneira 

isolada. Este, por sua vez, depende de outras ações para que funcione adequadamente. 

Figura H – Tipos e níveis de planejamentos para o SPA da Melhor Idade. 

Fonte: (SEBRAE, 2013). 
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A figura acima possibilita inferir que o planejamento estratégico do SPA da Melhor 

Idade apresentar-se-á bem articulado aos seus demais planos. De acordo com SEBRAE 

(2013), o planejamento mercadológico, financeiro, de produção, de recursos humanos e o 

operacional precisam fazer parte do plano estratégico de toda e qualquer organização de 

sucesso, tendo em vista que cada planejamento irá se responsabilizar por sua área de atuação. 

 

Figura I – Planejamento tático. 

 

Fonte: (SEBRAE, 2013). 

 

A imagem acima ilustra bem a articulação que precisa haver entre o planejamento 

estratégico e os demais planejamentos que o versam. Cada elemento que compõe o 

planejamento estratégico possui um objetivo específico, dessa forma, é importante frisar que 

não se deve confundi-los. Em alusão a isto, Sebrae (2013, p. 55) afirma que: 

O planejamento estratégico possui como meta alcançar objetivos de longo prazo e 

que cobrem a organização como um sistema global. O planejamento tático possui 

como meta atingir os objetivos de médio prazo e que cobrem cada unidade da 

organização, geralmente relacionados às diferentes funções como marketing, 

recursos humanos, finanças, produção, engenharia. E o planejamento operacional 

possui como meta os objetivos de curto prazo voltados para a execução de operações 

rotineiras da organização. São os detalhamentos dos objetivos táticos. 

 

Portanto, cada planejamento, embora precisem estar devidamente articulados, em 

harmonia entre si, possui objetivos específicos, diretamente relacionados às suas 

competências para que, dessa forma, possam sustentar, de maneira organizada e centrada, em 

metas, uma empresa. Em relação a isso, pode-se afirmar que o nosso empreendimento se 

encontra preparado para vivenciar esta realidade. 
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A imagem seguinte ilustra com maior clareza como será a dinâmica dos 

planejamentos que compõem o planejamento estratégico do SPA da Melhor Idade. 

 

Figura J – Planos táticos / Planos operacionais 

 

Fonte: (SEBRAE, 2013). 

 

Percebe-se que existe certa preocupação em analisar e controlar os resultados a cada 

ação realizada pelo nosso planejamento, ou seja, a verificação constante quanto à 

aplicabilidade de cada elemento que compõe o planejamento estratégico do nosso negócio 

precisa ser verificado com frequência, pois caso alguma etapa do ato de planejar não esteja 

apresentando bons resultados julga-se pertinente que uma nova estratégia seja pensada. 

 

8.3 O planejamento estratégico do SPA da Melhor Idade 

 

8.3.1 A equipe 

 

O SPA da Melhor Idade possui como missão garantir, através de um atendimento 

diferenciado, o bem-estar e segurança do cliente. Portanto, seu planejamento estratégico está 

voltado para esta realidade. 

Para que se possa ter uma organização de sucesso, sabe-se que é necessário que se 

tenha uma equipe de gestão estratégica. 
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Figura K – Dinâmica da gestão do SPA da Melhor Idade. 

 

Fonte: (ANDREUZZA, 2009, p. 35).  

 

A ilustração acima possibilita perceber que o SPA da Melhor Idade, além de possuir 

à sua disposição uma equipe dinâmica e articulada internamente também dispõe de uma 

equipe de fornecedores competentes e colaborativos. As ameaças e oportunidades também 

versam o contexto em que esta organização fora construída. 

O monitoramento das Questões Estratégicas também faz parte desse contexto, tendo 

em vista que a intenção deste empreendimento é se solidificar no mercado e estar ciente de 

todos os riscos que possam vir a atrapalhar o bom desempenho de seu papel junto aos seus 

clientes é uma exigência que faz parte do planejamento estratégico desta empresa.  

A intenção estratégica desta organização é atender com destreza e respeito seus 

clientes fazendo com que estes se sintam acolhidos e tendo seus direitos devidamente 

atendidos enquanto consumidores em potencial. Os princípios de atuação que regem esta 

empresa encontram-se pautados na competência gestora, de seus colaboradores e na qualidade 

certificada de seus produtos. 

 

8.3.2 Análise do ambiente 

 

O SPA da Melhor Idade estará situado em um ponto estratégico para idosos, próximo 

a uma clínica especializada em pessoas que já atingiram a terceira idade. 
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O ambiente será bem iluminado, com rampas adaptadas e pisos antiderrapantes no 

intuito de evitar possíveis acidentes. 

Priorizar-se-á por cores claras, tanto nas paredes, quanto no teto, sem adotar um 

aspecto clínico, tendo em vista que um dos objetivos desta organização é fazer com que o 

idoso não se sinta paciente, e sim cliente de uma empresa voltada para os cuidados com o seu 

bem-estar. 

Os móveis deverão estar de acordo com o que houver de mais moderno na indústria 

mobiliária para que seja dado ao espaço um aspecto moderno, luxuoso e, ao mesmo tempo, 

acolhedor aos nossos clientes. 

O SPA da Melhor Idade terá um único piso – térreo – para evitar que escadas ou 

elevadores possam se configurar como transtornos ou impossibilidade de acesso a alguma das 

áreas que constituem o nosso empreendimento causando, assim, constrangimentos aos nossos 

clientes. 

Um jardim temático será construído aos arredores do SPA para que se possa ter um 

espaço natural onde os idosos possam respirar ar puro e sentirem-se à vontade para interagir 

uns com os outros.  

Além de levar em consideração os aspectos internos do empreendimento, é 

necessário lembrar que os aspectos externos também influenciam na qualidade e no sucesso 

do negócio. Em relação a isso, Andreuzza (2009) afirma que:  

A análise do ambiente externo pressupõe a existência de uma sistemática de 

inteligência competitiva que permita a busca, coleta, análise e disseminação de 

informações para o acompanhamento do comportamento de variáveis externas e das 

estratégias adotadas pelos atores relevantes que atuam no ambiente (ANDREUZZA, 

p. 13, 2009). 

 

A escolha de um ambiente confortável e agradável facilita a sensação de bem estar 

desejado por nós. Além disso, proporciona um acompanhamento de qualidade aos que estão 

inseridos neste ambiente acolhedor. Portanto, a seguir algumas imagens do SPA da Melhor 

Idade. 
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Figura L – Jardim externo do SPA da Melhor Idade. 

 

Alongamento no jardim do SPA. 

 

Figura M – Piscina interna do SPA da Melhor Idade. 
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Figura N – Demonstração de atendimento ao cliente do SPA da Melhor Idade. 

 

Massoterapia (um dos serviços oferecidos pelo SPA da Melhor Idade). 

 

Figura O  – Demonstração de atendimento ao cliente do SPA da Melhor Idade II. 

 
Acompanhamento com Fisioterapeuta. 
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Figura P  - Ofurô. 

 
Ofurô  

 

 

8.3.3 Qualidade no atendimento para fidelização dos clientes 

 

A qualidade é um dos fatores essenciais para que qualquer negócio possa prosperar 

no mercado. 

O conceito de qualidade surgiu inicialmente em produtos que eram produzidos por 

pequenos artesãos. A experiência destes dava a garantia ao cliente da qualidade de seus 

produtos. Portanto, qualidade relacionava-se diretamente com controle severo de produção, 

olhar clínico para determinado objeto buscando sempre a perfeição funcional do mesmo. 

Dessa forma, Caravantes, G; Caravantes e Bjur (1997) afirma que "Quase tudo era fabricado 

por artesãos e artífices habilitados ou por trabalhadores experientes e aprendizes sob a 

supervisão dos mestres de ofício". Ou seja, para que houvesse qualidade na produção era 

necessário um acompanhamento de perto por parte daqueles que possuíam mais experiências 

em relação àquilo que estava sendo produzido, e é nesse aspecto que a nossa empresa irá, 

também, centralizar suas ações, tendo em vista que esta dispõe de uma equipe de profissionais 

experientes que estarão, diariamente, acompanhando todo o processo comercial que envolve o 

nosso SPA. 

A qualidade em relação ao atendimento precisa ser bem planejada, uma vez que é 

suma importância levar em consideração alguns aspectos que estão envolvidos nesse 

momento para o cliente. 
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Ao buscar determinado local enquanto consumidor, o indivíduo está levando consigo 

uma quantidade relevante de expectativas e emoções que serão cruciais para que este se torne 

cliente cativo ou não de determinada organização. Nesse contexto é importante levar em 

consideração que a simpatia, a elegância, a ética, a seriedade no momento de atender um 

cliente são posturas fundamentais para que sejam deixadas boas impressões naquele que está 

sendo atendido. Para isso, o nosso empreendimento lançará mão de uma equipe de RH eficaz, 

com treinamentos frequentes para que tenhamos à nossa disposição atendentes, vendedores, 

recepcionistas em condições de lidar com o público. 

Atender com disposição, alto-astral e respeito requer da equipe gestora que seja 

montado um esquema de formação bastante eficiente para essa área, ou seja, é necessário que 

haja um grupo de RH capaz de fazer com que a satisfação no atendimento ao público seja 

garantida. Este é um dos desafios que muitas organizações deixam de cumprir e acabam por 

perder seu espaço para a concorrência no mercado. 

Ao analisar aspectos que envolvem o atendimento e satisfação do nosso cliente, 

julgou-se pertinente, também, que no momento do atendimento ao cliente nosso funcionário 

precisa ter conhecimento relevante em relação ao produto que está sendo vendido, uma vez 

que o descrédito no momento de uma compra pode ser um dos maiores causadores das 

desistências em relação à aquisição ou não de tal produto. 

 

8.3.4 Qualidade no atendimento à saúde 

 

Na área da saúde a busca por um padrão de qualidade em seu atendimento tem sido 

cada vez mais intensa, tendo em vista que o indivíduo que procura atendimento que lhe 

proporcione bem-estar para o seu estado de saúde já se encontra fragilizado, cheio de 

necessidades e cuidados especiais. 

Segundo Mezoto (2001), um empreendimento que esteja ligado diretamente aos 

cuidados com a saúde de seus clientes precisa estar em sintonia com tudo aquilo que os 

envolve (cliente e empresa), ou seja, precisa dispor de um bom atendimento, estar em sintonia 

com tudo que houver de mais moderno em sua área, ter compromisso e responsabilidade na 

prestação de seus serviços, melhorar sua equipe de atendimento a seus sistemas. Dessa forma, 

percebe-se que o estudioso em questão possui uma visão holística quanto ao atendimento na 

área da saúde, portanto, o SPA da Melhor Idade, ao planejar seu atendimento também levou 

esta realidade em consideração. 
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A qualidade conquistada por esses serviços prestados pelo nosso empreendimento 

atribui ao nosso gestor responsabilidades colocando-o, assim, em posição de destaque. 

Gestores de quaisquer instituições de saúde devem estar sempre preparados com 

indicadores de qualidade, por exemplo, adequação, aceitabilidade, efetividade, ética, 

segurança, dentre outros. Portanto, percebe-se que é necessário trabalhar, também, com 

gestores capacitados e que estejam, de fato, envolvidos e comprometidos com o sucesso de 

sua organização, que tenha espírito de liderança contagiando, assim, toda a sua equipe no 

intuito de fornecer serviços ligados à saúde com determinado padrão de qualidade. A partir 

dessa perspectiva o SPA da Melhor Idade possibilitará ao seu grupo chances para crescerem 

dentro da empresa por meio do critério da meritocracia, ou seja, os funcionários que mais se 

destacarem elevarão sua patente em um curto período de tempo. 

Nesse contexto, o que pode ser perfeitamente observado é que uma equipe, enquanto 

responsável por um determinado empreendimento, principalmente se estiver ligado à saúde, 

precisa estar afinada entre si e com os produtos de que dispõe. 

Precisa-se levar em consideração que o cliente necessita sentir-se seguro quanto à 

aquisição de um determinado produto e quem é responsável por desencadear esta sensação 

naquele é a equipe de atendentes. 

A cada dia os clientes têm se tornado mais exigentes, diante disso, julga-se pertinente 

que a qualidade dos serviços ofertados pelo nosso SPA esteja de acordo com o que fora 

divulgado. Segundo Ferreira (1993), a qualidade nos possibilita discernir aquilo que é 

agradável do desagradável, nos permite avaliar com maior precisão um objeto, um serviço, 

uma situação, enfim, nos deixa aguçados, sensíveis àquilo que nos cerca nos possibilitando 

atribuir-lhes um juízo de valor. 
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9 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como meta apresentar um Plano de Negócios voltado para a 

saúde e bem-estar de um grupo específico – Idosos na cidade de Chapadinha-MA. 

Diante do que fora discutido, percebeu-se que existe certa preocupação em relação ao 

fornecimento de serviços ligados à área da saúde. 

O mercado tem-se tornado cada vez mais competitivo, o que tem gerado um público 

consumidor ainda mais exigente, portanto, as organizações precisam estar atentas à essas 

questões, tendo em vista que a satisfação do público alvo de qualquer empresa é um dos 

fatores que muito contribuem para seu sucesso no mercado 

O objetivo principal da criação deste plano deu-se em função da necessidade de 

apresentar aos nossos clientes e eventuais parceiros que dispomos de uma organização ciente 

de seu papel, bem como na prestação de qualidade de seus serviços. 

Durante o processo de levantamento de informações acerca do empreendimento mais 

adequado a ser construído na cidade de São Luís, constatou-se que existe uma quantidade 

relevante de idosos no município, porém as opções de lazer, entretenimento para os mesmos 

são bem limitadas. 

Diante do que fora discutido, conclui-se que, de fato, este empreendimento é viável 

para a cidade escolhida, tendo em vista que além de existir um mercado favorável à instalação 

desta organização a mesma possui uma projeção de lucros garantida aos seus sócios. 

Por não haver concorrentes nesta área percebemos, ainda, que temos grandes chances 

de nos tornarmos referência na área, pois além de sermos pioneiros neste tipo de prestação de 

serviços dispomos de mão de obra devidamente qualificada, diversificação nos serviços e 

qualidade nos produtos que serão ofertados por nossa organização. 

Vale ressaltar, ainda, que, para que possamos alavancar o nosso empreendimento 

será necessário o envolvimento de toda a equipe que compõe esta organização, pois em se 

tratando de um projeto inovador imagina-se que alguns paradigmas deverão ser quebrados e, 

para isso, é de suma importância a participação de todos. 

Assim, percebemos que este projeto trará mudanças positivas para a cidade de 

Chapadinha – MA no que se refere a lazer, entretenimento e saúde do idoso ampliando, dessa 

forma, o seu mercado. 
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