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RESUMO 

 

   Em 23 anos de história a Clínica Porto Seguro e Pensão Protegida 
enfrentou e passou por vários períodos de mudança, conseguindo sobreviver e 
crescer. Porém, nos últimos anos, tem enfrentado mudanças mais agressivas 
do mercado. Com mudanças no macro ambiente, aumento do poder dos 
planos de saúde e concorrentes mais agressivos, colocando em risco o 
principal diferencial da clinica em virtude de fatores econômicos. Este trabalho 
aqui detalhado visa propor a reestruturação do funcionamento da clínica, a 
partir de uma análise da mesma, mantendo seu diferencial competitivo e 
almejando manter e aumentar sua lucratividade.  
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INTRODUÇÃO 

 

A alma humana busca constantemente o crescimento e o 

desenvolvimento, mas apesar disso é muito comum a estagnação, pois 

mudanças implicam em gastos de energia, geram medo e insegurança. 

Quando se fala sobre esse assunto a nível de ambiente profissional, não 

é incomum no nosso pais associar isso a pensamentos de cortes e gastos 

financeiros, aumento da responsabilidade profissional e outros mais que geram 

maior resistência a mudança, levando com isso empresas e pessoas a falência 

ou a imutabilidade. 

O presente trabalho pretende apresentar uma avaliação da clínica Porto 

Seguro e apresentar uma estratégia de reestruturação para mesma com o 

mínimo de custo financeiro e pessoal. 

No primeiro e segundo capítulo apresenta-se características do serviço e 

da empresa que serão necessários para determinação da estratégia. No 

terceiro capítulo é feito avaliação do mercado usando as metodologias: análise  

de macro e micro ambiente, Modelo das Cinco Forças Competitivas de Porter e 

das Estratégias Genéricas e modelo SWOT. Por fim elaboração da estratégia e 

organização do negócio a partir desta. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CARACTERÍSTICAS DA CLÍNICA PORTO SEGURO 

 

O diferencial competitivo da clínica Porto Seguro está no serviço 

prestado, serviço este que está embasado na idéia de fundação da clínica. 

Atendimento de pacientes psiquiátricos em comunidade terapêutica, (dados 

referentes ao primeiro semestre de 2007). 

 

1.1       COMUNIDADES TERAPÊUTICAS  

 

O surgimento da idéia e do tratamento de pacientes em comunidades, 

vem de um longo período de evolução da própria psiquiatria. Com seu inicio há 

três séculos atrás, na busca de um serviço mais humanizado, Philip Pinel 

iniciou no século XVIII, uma das primeiras reformas da psiquiatria, mudando 

conceitos em relação ao paciente psiquiátrico, separando os mesmos de outros 

marginalizados da época dentro dos hospitais gerais.    

Philippe Pinel em sua obra em prol dos psicopatas nos deixou princípios 

básicos da psiquiatria moderna que elevou o psicopata à categoria de doente 

do cérebro. Porém, foi no século XX que representou para a psiquiatria uma 

época de mudanças extraordinárias. Começou com as descobertas iniciais de 

Freud, que dariam origem ao movimento da psiquiatria dinâmica. A 

insulinoterapia e o eletrochoque aparecem na década de trinta, sendo 

considerados como os primeiros tratamentos especificamente psiquiátricos. 

Iniciam-se estudos sobre a interação da família na doença manifestada de 

algum de seus membros. Nas décadas de quarenta e cinqüenta as 

contribuições vêm da neurocirurgia e simultaneamente desenvolvem-se as 

terapias de grupo e familiar. Por volta de 1950 inicia-se o uso de medicações 

mais efetivas nos quadros psiquiátricos inaugura-se a era da 

psicofarmacologia, que estaria destinada a revolucionar a assistência 

psiquiátrica. (BADARACCO, 1994). Segundo Laura Fracasso (2002), nesta 

mesma época o conceito de comunidade terapêutica toma forma definida e se 

populariza com os trabalhos de Maxwell Jones. Psiquiatra escocês, 

trabalhando durante o período da II Guerra Mundial no hospital Maudsley em 

Londres e, sucessivamente nos hospitais de Henderson e Dingleton, 

transforma o tratamento tradicional e passa a utilizar como terapia a 



psicoterapia individual e de grupo, eliminando ao máximo o uso de medicação 

e envolvendo os pacientes nas atividades propostas neste tipo de tratamento. 

Posteriormente ex-psicanalista americano Hobart O. Mowrer, impressionado 

positivamente pela capacidade de recuperação de doentes psiquiátricos, 

através da abordagem das Comunidades Terapêuticas, concluem de seus 

estudos os princípios que sustentam a recuperação dos pacientes: 

Compartilhar é um dos valores fundamentais e comuns. Honestidade é 

um outro ponto forte que emerge do fenômeno das Comunidades Terapêuticas. 

Outra característica que aparece nos estudos do Dr. Hobart O. Mowrer é o 

abandono nas relações terapêuticas, da posição clássica vertical médica e 

paciente. As inter-relações que acontecem entre as pessoas, rompem as 

estruturas rígidas da hierarquia do cargo terapeuta, e oferecem mais 

possibilidades de ajuda. A comunidade terapêutica é uma tentativa de criar um 

meio social que impeça ou diminua os efeitos negativos deste sistema antigo 

de hierarquias. Levando em conta que uma boa relação entre equipe e 

paciente é um fator fundamental para conseguir uma atmosfera terapêutica, é 

necessário que exista a possibilidade de consulta em todos os níveis. Respeito 

a cada membro como pessoa, independente do status, profissão ou ocupação, 

liberdade para iniciativa pessoal, responsabilidade e colaboração, e a 

resolução dos conflitos que surgem em relação ao trabalho, no qual todos 

estão comprometidos. Neste contexto o princípio fundamental é a comunicação 

livre. O indivíduo no grupo ou na comunidade é o centro das atenções. Ele é o 

verdadeiro protagonista das ações terapêuticas, porque ninguém melhor do 

que o próprio paciente para saber do que necessita, porém sozinho, é incapaz 

de buscar, por isso a importância da auto-ajuda. A hierarquia é, unicamente, 

funcional e não interfere nas relações entre as pessoas. A vida comunitária não 

poderá ser terapêutica se não desaparecer a dualidade equipe paciente.    

Baseando-se neste conceito de tratamento psiquiátrico, funda-se a Porto 

Seguro Clínica, que há vinte e três anos mantém-se fiel aos princípios do 

tratamento em Comunidade Terapêutica. Adotando este como o seu diferencial 

no mercado em que está inserida.  

 

 

 



1.2       HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

 

A Clínica Porto Seguro surgiu através de uma reflexão sobre os grandes 

hospitais psiquiátricos e centros de recuperação de dependentes químicos. 

Acreditando que por sua dimensão, concentração de pacientes, sua localização 

distante dos centros urbanos e sua filosofia de segregação, tais instituições 

reforçam e difundem o preconceito que se tem pela doença mental e pela 

dependência química. A Porto Seguro Clínica e Pensão Protegida foi fundada 

num espaço físico menor, inserida dentro de um bairro residencial, constituindo 

um ambiente em que os pacientes podem passar o tempo de tratamento num 

meio mais próximo ao familiar. 

Tal espaço, aliado ao trabalho comunitário proposto pela clínica, em que 

tanto a equipe, quanto os familiares e os outros pacientes engajam-se com o 

objetivo comum de autoconhecimento e desenvolvimento, cria-se um ambiente 

propício ao resgate dos aspectos saudáveis da vida do paciente, bem como 

estimula as relações interpessoais enquanto o paciente se reorganiza para 

novamente conviver com o ambiente social externo e a família se reorganiza 

para a nova convivência com o paciente. 

As atividades de relacionamento social não se restringem ao interior da 

clínica. Há uma preocupação constante de que o paciente retorne ao seu 

bairro, à sua comunidade de origem e ao seu ambiente de trabalho. Neste 

sentido, são organizados passeios e visitas a parques, bibliotecas e centros 

culturais da cidade, em companhia, ora do terapeuta, ora de voluntários 

supervisionados por este, que podem ser ex-pacientes ou pessoas com 

experiências específicas, capazes de contribuir em tais atividades. 

Este conjunto de cuidados passa vivencialmente ao paciente, a noção 

de que a saúde mental pode ser readquirida e de que ele tem a capacidade de 

responsabilizar-se por sua própria saúde, assim como pela dos outros, por seu 

relacionamento com sua família e pelo ambiente onde trabalha. Nesta 

perspectiva, Saúde e Cidadania se encontram. 

A partir dessa idéia de fundação surge em 18 de julho de 1983, fundada 

pelo Dr. Geo Marques Filho e pelo Dr. Edival Antonio Lessar Perini, a Porto 

Seguro Clínica e Pensão Protegida, a qual iniciou suas atividades em uma 

pequena casa no bairro do Bom Retiro. 



A sede tinha uma pequena estrutura, com apenas sete leitos, 

preenchidos rapidamente. Após cerca de cinco meses de existência, por falta 

de capacidade para atender a novos pacientes, a sede foi transferida para a 

Rua Ângelo Sampaio, com uma estrutura maior, contando com quinze leitos.   

No final de 1988, a sede foi transferida para a Rua Brigadeiro Franco nº 

3.900, endereço atual da Clínica, com capacidade para dezenove leitos e uma 

melhor infra-estrutura de apoio. Na década de 90, em franca expansão, a 

Clínica Porto Seguro locou as duas residências vizinhas (nº 3874 e 3860), 

ampliando o número de leitos e criando a Oficina Terapêutica, que mais tarde 

seria transformada em Clínica Dia com capacidade para atender  um maior 

número de pacientes. Com a criação da Clínica Dia surge a necessidade de um 

novo espaço para atendimento aos pacientes ambulatoriais e mais um imóvel 

foi locado, A casa de número 3.980 da Rua Brigadeiro Franco.  

Distribuídos em um espaço de aproximadamente 2.000m², a clínica 

possui 45 leitos para internamento em clínica integral e 60 vagas para 

atendimento em clínica dia e turno. Nesse espaço, a clínica possui uma área 

externa para a prática de atividades ocupacionais, área específica para os 

pacientes em clínica-dia ou turnos terapêuticos, jardins, refeitório, quartos 

conjugados e suítes, além de espaço separado para o ambulatório, onde se 

localizam os consultórios. 

 

1.3       SERVIÇOS OFERECIDOS 

 

1.3.1     Ambulatório 

 

Instalado em uma unidade separada da área de internação, com 

horários de atendimento de segunda a sexta-feira das 8 horas às 19 horas e 

aos sábados das 8 horas às 12 horas. 

Com uma equipe de qualificados profissionais, médicos e psicólogos, o 

atendimento é feito através da marcação prévia de consultas, tanto para 

pacientes particulares como para os diversos convênios atendidos pela clínica. 

Oferece atendimento psiquiátrico ou psicoterápico a pessoas que 

estejam sofrendo qualquer alteração devido a distúrbios emocionais e a 

dependentes químicos de qualquer tipo de droga. Nesse sentido, tal trabalho, 



quando do interesse de algum grupo institucional, poderá ser feito com ciclo de 

palestras de orientação na própria instituição. 

Atendendo a necessidade preventiva, fundamental para, em muitos 

casos, evitar a evolução mais grave de alguma doença, nossa equipe oferece 

opções individualmente ou em grupos para: 

- Apoio a gestantes; 

- Orientação para os pais; 

- Terapia e/ou orientação para os pais; 

- Terapia e/ou orientação de casal; 

- Orientação e/ou acompanhamento para adolescentes. 

 

1.3.2     Atendimento 24 horas. 

 

Este serviço é realizado no mesmo espaço físico da clinica integral, em 

caráter de prestar o primeiro atendimento e atendimento medico 24 horas. 

O primeiro atendimento é feito primeiramente pelas secretárias, via 

telefone para as primeiras orientações e caso necessite de orientações mais 

específicas, é transferido para profissionais capacitados a respondê-las como a 

assistente social ou médico de plantão. As secretárias também são 

responsáveis pelo cadastro e verificação do histórico do paciente junto aos 

arquivos da clínica e encaminhamento para os profissionais da área médica de 

primeiro atendimento, responsáveis pelo levantamento do quadro atual do 

paciente, além de diagnosticar possíveis enfermidades e/ou dependências 

químicas e destiná-lo ao setor específico de tratamento da clínica. 

No período noturno, feriados e domingos essa função é realizada pelo 

médico de cobertura e enfermagem. 

 

1.3.3      Clínica dia 

 

A Clínica Dia proporciona um tratamento entre o hospital e a casa do 

paciente, como apoio ao atendimento de internação e de consultório, extensivo 

também às famílias. 

O tratamento é direcionado aquelas pessoas que apresentam 

dificuldades no cuidado com suas vidas decorrentes de distúrbios emocionais. 



A diretriz é dar ao paciente a possibilidade de resgate e estimulação de seus 

aspectos preservados de saúde, ou seja, o desenvolvimento de suas 

potencialidades, mantendo-o no meio familiar. 

Alguns pacientes se beneficiam desta proposta mesmo sem vivenciar o 

período de internação em regime integral, principalmente aqueles que não 

manifestam em sua patologia condutas de risco a si ou a outros. 

A admissão na Clínica Dia é feita através de um contato prévio com os 

médicos assistentes para melhor avaliar a estratégia terapêutica para ingresso 

em clinica dia. A partir deste contato inicial é feita uma programação de 

tratamento, que inclui grupos terapêuticos, atendimento médico-psiquiátrico e 

várias atividades. 

 

1.3.4      Clínica integral 

 

Clínica Integral é quando o paciente fica internado 24 horas. Nestes 

casos, o programa de tratamento inclui: psicoterapia diária em grupo, 

atendimento médico diário, programação de atividades (proposta pela equipe 

terapêutica e de acordo com as possibilidades do paciente no momento) e 

atendimento familiar semanal. Os pacientes dependentes químicos possuem 

um grupo específico de tratamento e participam de atividades paralelas 

dirigidas à questão da dependência (como participação nos grupos de mútua 

ajuda - NA e AA -, desenvolvidos na própria clínica, seminários, grupos de 

reflexão, prevenção de recaídas, grupos de sentimento, iniciação aos 12 

passos, etc.). 

Os grupos abrigam de 15 a 20 pacientes e tem um médico e uma 

psicóloga para atendê-los. Os pacientes dependentes químicos têm também 

um consultor fazendo parte da equipe envolvida em seu tratamento. 

Os familiares participam de uma reunião inicial que acolhe os familiares 

de novos pacientes internados e posteriormente tem um horário semanal com 

um dos terapeutas para acompanhar a evolução do tratamento, examinar 

algumas questões pertinentes ao grupo familiar, discutir combinados a serem 

feitos com o paciente. 

 

 



 

1.4       ESTRUTURA ORGANIZACONAL 

 

A clínica possui dois setores distintos, sendo um administrativo e outro 

de tratamento. Conforme organograma apresentados na figura 1 e 2. O 

administrativo é responsável pelos convênios, atendimento, pagamentos, 

reformas estruturais e alimentação. O setor de tratamento é responsável pelos 

grupos terapêuticos, funcionamento do tratamento, palestras, atendimentos 

familiares, terapia ocupacional, condicionamento e exercícios físicos, plantões 

médicos-psicologia-enfermagem, grupo de voluntariados, grupo de estagiários 

e equipe técnica permanente. A subdivisão e feita em três setores que por sua 

vez são subdivididos em departamentos, contando cada um deles com um 

coordenador, além de um diretor técnico e um diretor clínico. 

Sob a coordenação geral do Dr. Géo Marques Filho, uma equipe 

formada por vinte médicos, quinze psicólogas, dez auxiliares de enfermagem, 

uma enfermeira, uma assistente social, duas terapeutas ocupacional, um 

professor de educação física e dois auxiliares, uma farmacêutica, um consultor 

de dependência química e vinte e dois funcionários das áreas de recepção, 

secretaria, limpeza, cozinha e administração. 

O vínculo mantido por muitos de nossos antigos pacientes para com a 

instituição os levou a organizar um grupo de voluntários que, pela sua 

experiência e dedicação, participam de forma importante no programa de 

tratamento sob constante supervisão. 

 

FIGURA 1: ORGANOGRAMA CLÍNICA PORTO SEGURO 
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FIGURA 2: ORGANOGRAMA CLÍNICA PORTO SEGURO 

 

 

 

 

A equipe técnica é formada pelos seguintes profissionais: 

- Diretor clínico – Dr. Géo Marques Filho (médico), 

- Diretor técnico da Clínica - Dr. Eduardo L. Paulucio (médico), 

- Coordenadora da Clínica integral - Eliete Santos Antunes (psicóloga), 

- Coordenadora Clínica Dia - Dr. Cristina Reiselberg (médica), 

- Coordenadora de Dependência Química, Clínica Dia e Integral - Marilane T. 

dos Santos, 

- Administração - Marilene do Rocio Lopes, 

- Coordenação Triagem-Ambulatório-Plantões médicos - Sarah Ruckl (médica), 

- Equipe de Enfermagem - Simone Collaço (enfermeira).  

As equipes são divididas em três grupos dentro da Clínica Integral e Dia, 

dois grupos são voltados a atender transtornos afetivos e psicóticos e um de 

dependência química. Cada grupo é composto por um médico e um terapeuta 

e os de dependência química ainda possuem um consultor em dependência. 

As atividades são executadas por duas terapeutas ocupacionais, uma 

em cada clínica, com auxílio de estagiários, voluntários, professores 

contratados e professores de educação física. Além de ambas as clínicas 

contarem com cobertura de duas psicólogas na clinica integral e uma na clínica 

dia. 
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As equipes de enfermagem se revezam sempre em dois por período na 

clínica integral e um em clínica dia. E a cobertura médica e o plantão são 

distribuídas entre vários médicos tendo sempre um por horário, além dos 

médicos assistentes e terapeutas. 

  A proposta de trabalho exige que os diversos departamentos, que 

possuem coordenação específica, estejam em constante interação para que a 

comunidade possa exercer sua função terapêutica. Isso se busca através de 

várias e diferentes reuniões semanais que objetivam uma avaliação do trabalho 

desenvolvido. 

 

1.5       GESTÃO ADMINISTRATIVA  

 

1.5.1     Gestão de pessoas 

 

       Conforme o organograma de funcionamento a tomada de decisão 

sempre teve caracteristicas de centralização e vinculada a decisão dos sócios 

majoritários, neste papel  centralizador está o diretor clínico e sócio fundador, 

apesar de atualmente estar ocorrendo uma descentrilização dessa forma de 

gestão, principalmente no setor administrativo e financeiro, no qual há maior 

autonomia por parte do gerente da àrea. 

Existe por parte da diretoria da organização a preocupação de que haja 

liberdade entre todos os funcionários para a sugestão de melhorias e todos são 

recebidos pela diretoria sempre que os procuram apoio a implementação do 

trabalho se partir do funcionário o interesse em investir neste sentido a 

organização apóia e até financia em contrapartida observa-se dentro da cultura 

organizacional uma resistência as mudanças. Entre características que 

dificultam o boa gestão da empresa nota-se não haver comunhão de idéias 

entre equipe de enfermagem, psicólogos e médicos, de forma que observou-se 

não existir a preocupação com o conceito de trabalho de equipe, fora das 

situações de emergência, também é observado despreparo pelas chefias nos 

aspectos de liderança e resolução de conflitos constrangendo os 

colaboradores, expondo seus erros diante dos demais funcionários e criando 

um clima de revolta e descontentamento. Este comportamento tem como 



conseqüência a queda na qualidade da prestação de serviços destes 

colaboradores. 

No setor de enfermagem a autoridade da chefia não é eficaz sobre os 

funcionários. Percebendo-se insubordinação e dificuldades em aceitar as 

decisões tomadas, necessitando por vezes da intervenção da alta 

administração. Não existem mecanismos de cobranças que possibilitem à 

liderança do setor ser mais efetiva. 

Observa-se consequentemente grande apatia e falta de criatividade 

permeando todos os setores da organização. Havendo falta de 

comprometimento dos gerentes e das chefias. 

 Apesar da cultura da organização, observa-se que em outros setores 

em que há tentativas de desenvolver-se o espírito de equipe (clínica dia), os 

funcionários são mais produtivos, participativos e preocupados em prestar 

serviços com qualidade. É também nestes setores que observou-se menor 

número de erros nas rotinas de trabalho e os problemas de relacionamentos 

interpessoais são menores. 

A organização não possui nenhum mecanismo de incentivo ou que 

demonstre preocupação com a atualização e desenvolvimento das 

competências de seus componentes Também não possui política de 

reconhecimento, premiação ou qualquer outro tipo de programa de motivação 

de funcionários. 

 

1.5.2     Gestão da qualidade 

 

Os departamentos de clínica integral e clínica dia possuem manuais 

internos, que são utilizados para manter o funcionamento dos setores, e 

manuais que são entregues aos familiares de pacientes, para que possam 

integrar-se ao tratamento na comunidade terapêutica. 

 O setor de faturamento possui manual com descrição de todos os 

procedimentos realizados com os convênios. Este manual está elaborado de 

maneira que permite que o plantão noturno trabalhe sem depender de 

funcionários da administração. Neste setor também existe descrição de cargos, 

o que impede que o andamento dos serviços prestados sejam interrompidos 

pela falta de funcionários. Não há documentação de critérios e procedimentos 



para orientar a tomada de decisão, e a comunicação aos demais níveis da 

organização, é feita de maneira informal também. Os objetivos da organização 

são claros apenas aos funcionários de primeira hierarquia sendo que há 

gerentes que também os desconhecem. A noção de valores também não é 

clara entre os funcionários do menor escalão.  

A organização não utiliza os índices clássicos como rotatividade de 

pacientes, ocupação de leito, transferências internas ou qualquer outro índice 

para dar suporte à tomada de decisão. Não é prática realizar benchmarking, 

devido ao fato de existir lista de espera, tanto no internamento, quanto no 

ambulatório.  

 

1.5.3     Gestão estratégica  

 

O processo de formulação das estratégias na Porto Seguro Clínica ou 

seja, a forma pela qual a organização aloca seus recursos e competências para 

alcançar uma meta, acontece do surgimento de necessidades no decorrer do 

exercício, não existindo a preocupação de formular um processo de 

direcionamento de ações e maximização de desempenho. Durante a reunião 

de coordenação, apresenta-se a necessidade de algo que seja importante para 

a continuidade das atividades e o diretor geral com o gerente administrativo 

analisam a viabilidade financeira e determinam o período em que a 

necessidade será suprida. As informações utilizadas são baseadas na grande 

maioria das vezes, no setor de contas a receber fato este que justifica a forma 

como o processo de estratégias acontece. Sempre a curto prazo e em 

processo emergencial. Observou-se que a falta de planejamento acaba por 

vezes direcionando investimentos precipitadamente em estratégias incoerentes 

e desnecessárias. Na visão administrativa da organização não existe a 

necessidade do envolvimento da força de trabalho no processo de decisão, 

cabendo a esta apenas executar. 

Definido uma necessidade como prioridade, ou seja, identificado algo 

que impeça ou dificulte a continuidade das atividades diárias, analisa-se a 

viabilidade financeira, quando é necessário, cumpridas estas etapas o gerente 

da área é comunicado e este se torna responsável pela execução. Não existem 

planos de ação. 



O acompanhamento e implementação das ações não existem de forma 

efetiva, e por vezes, ações consideradas de alta importância para a existência 

da organização, acabam por cair no esquecimento por algum tempo. Devido a 

falta de comprometimento da gerência responsável e pela falta de 

monitoramento e cobrança do diretor geral. Na maioria das vezes estes 

esquecimentos têm levado recursos desnecessários da organização, pois a 

ação tem que ser realizada às pressas sem que possa mensurar-se e exigir 

padrões de qualidade nos serviços ou produtos adquiridos.  

Assim como planejamento estratégico, a organização também não 

possui indicadores que possam medir o desempenho das estratégias ou que 

permitam monitorar as operações realizadas. 

 

1.6       PARCEIROS 

 

Os parceiros da Porto Seguro Clínica e Pensão Protegida são os 

convênios que possuem ligação com a clínica. 

Os convênios que a clínica atende são: 

- AGF Seguros 

- AMBEP 

- ASSEFAZ 

- BACEN (Banco Central) 

- Bradesco Saúde 

- Caixa Econômica Federal 

- Candeias 

- Clinihauer 

- Clisama 

- CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) 

- Eletrosul 

- ELO Saúde 

- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

- Evangélico Saúde 

- FUNCEL 

- Fundação COPEL 

- Fundação SANEPAR 



- Fundo de Saúde PMPR 

- Golden Cross 

- ICS (instituto Curitiba de Saúde) 

- INFRAERO 

- Itaipu Binacional 

- Judicimed 

- Life Empresarial Saúde 

- Paraná Clínicas 

- PASS 

- Petrobrás 

- PROMED 

- Saúde Plus 

- Sindipetro 

- Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba 

- Sula América Saúde 

- Ultrafértil S/A 

- Uniclínicas 

- Viver Benefícios Corporativa. 

 

1.7       EMPREENDEDORES 

 

Os sócios da clínica são: 

- André T. Neto, psiquiatria, médico assistente; 

- Cristina R. Marques, psiquiatria, médica assistente; 

- Eduardo Lopes Paulucio, médico psiquiatra, diretor técnico; 

- Francis J. Fontana, psicóloga-terapeutta. 

- Geo Marques Fillho - sócio fundador, médico psicanalista pela IPA, diretor 

clínico; 

- Marilene do Rocio Lopes, administração e administração de convênios e 

pagamentos desses; 

- Marilane Ton dos Santos, médica psiquiátrica, médica assistente. 

 

 

 



1.8       MISSÃO 

 

A missão da Porto Seguro é proporcionar um atendimento médico e 

psicológico às pessoas portadoras de transtornos mentais e dependências 

químicas, com um enfoque no bem estar do paciente e seus familiares, através 

da busca de uma recuperação rápida e menos estressante para todos. 

 

1.9       VISÃO 

 

  Tornar-se um centro de excelência no atendimento e no tratamento 

psiquiátrico, terapêutico e de dependentes químicos, mantendo-se como uma 

referência regional em Clínica e Pensão Protegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2         O PRODUTO/SERVIÇO 

 

2.1.      CARACTERÍSTICAS 

 

A Porto Seguro Clínica e Pensão Protegida oferece um atendimento 

especial e individual aos pacientes com severo comprometimento emocional e 

aos portadores de alguma dependência química. 

 Desde os primeiros anos, a preocupação já estava voltada a 

oferecer aos pacientes um tratamento diferente do modelo hospitalar. Visando 

proporcionar maior conforto e melhor adaptação, a clínica Porto Seguro possui 

o ambiente acolhedor de uma residência, envolvendo os familiares no 

tratamento, propiciando a participação responsável do próprio paciente em sua 

recuperação e incluindo todos os membros da equipe no processo terapêutico. 

 

2.2.      DIFERENCIAL COMPETITIVO 

 

 Desde o início, a preocupação com a reinserção social do 

paciente, tanto junto ao seu meio familiar quanto junto ao meio social mais 

amplo, levou os terapeutas a utilizarem modelos de clínica dia e turnos 

terapêuticos, evitando internações prolongadas. Tais técnicas, hoje 

consideradas inovadoras, já são utilizadas pela Porto Seguro há mais de vinte 

anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.        ANÁLISE DO MERCADO  

 

3.1.     CLIENTES 

 

Os clientes da clínica psiquiátrica são formados, em sua maioria, por 

pacientes com doenças mentais e dependentes químicos e também seus 

familiares, que buscam apoio para lidar com os problemas causados pelo 

paciente em si. Esses pacientes são em sua maioria clientes de planos de 

saúde conveniados. Também são clientes da clínica os médicos que ali 

trabalham. 

 Segundo Ricardo Duarte Vaz, “a maioria das doenças mentais acomete 

adultos jovens, em plena idade de possíveis realizações profissionais, afetivas 

e sociais. A fissura que toda essa problemática acarreta, traz uma realidade 

muito dolorosa que inclui além das limitações e impactos que o problema traz 

todo o estigma e isolamento que passa a sofrer a pessoa com problemas 

mentais”. 

 Atualmente a clínica atende principalmente convênios e funcionários de 

empresas conveniadas como a Audi, Wallmart, Brasil Telecom. Os pacientes 

são em sua maioria das classes B, C e D. Nos últimos cinco anos o público das 

classes C e D vem aumentando na clínica. Também houve uma mudança 

desse público com a entrada de diversos convênios, diminuindo 

significativamente o número de pacientes particulares. 

 

3.2.      CONCORRENTES 

 

Os concorrentes diretos da Porto Seguro Clínica e Pensão Protegida são 

as clínicas psiquiátricas situadas em Curitiba, os concorrentes no estado do 

Paraná estão representados na figura 3.  

Dentro dos serviços prestados pela Clínica Porto Seguro, os maiores 

concorrentes são as clínicas: Doutor Helio Rotenberg, Heidelberg, Quinta do 

Sol, Nova Esperança. E os hospitais: Bom Retiro, Nossa Senhora da Luz e os 

CAPS, que apesar de serem clínicas do SUS (Sistema Único de Saúde) 

compete indiretamente com as clínicas particulares. 



3.2.1     Hospital Bom Retiro 

 

É um departamento da Federação Espírita do Paraná, portanto é uma 

entidade sem fins lucrativos. Inaugurado em Março de 1945, fica em uma área 

de 65.000 m2; possui 260 leitos para internamento, sendo 158 reservados para 

o Sistema de Internamento Hospitalar do Sistema Único de Saúde  SIH/SUS; 

atende a diversos convênios, muitos dos quais também atendidos pela Clínica 

Porto Seguro. A Proposta de Trabalho desta organização apresenta-se da 

seguinte forma: Dentro de um programa operativo que possibilita atender o 

paciente na crise, organizar sua vida dentro da comunidade hospitalar, 

preparando-o e à sua família, através de atendimentos conjuntos, a uma 

reintegração na comunidade familiar e social, denunciando todo o processo da 

doença, encaminhado para continuidade do tratamento após sua alta. Dentro 

desta proposta, articulam-se todos os procedimentos terapêuticos de forma 

coesa, para se tornar eficiente, formando equipes multidisciplinares dentro de 

cada Unidade de Tratamento, onde estas equipes vivem as 

interdisciplinaridades, para a obtenção de melhores resultados no tratamento. 

Os pacientes locados em Unidades, conforme suas patologias, sexo e 

modalidade de internação, formam grupos de no máximo 20 pacientes por 

terapeuta.  

Além da psicoterapia de grupo, que centraliza o tratamento, diminuindo a 

necessidade do uso de medicação, também fazem parte do tratamento várias 

atividades operativas no interior da unidade, como a participação em 

comissões (de portaria, de recepção, de recreação, de biblioteca, de higiene, 

etc.), e ao ar livre, como passeios dentro e fora do hospital e atividades 

recreativas, festivas e esportivas. As atividades terapêuticas são intensas, mas 

bem distribuídas durante a semana, e adequadas ao momento do paciente. No 

Hospital Bom Retiro consegue-se cuidar do paciente de forma individual, 

mesmo sendo as atividades realizadas em grupo. Há socialização em grupos 

menores quando dentro da unidade, e em grupos maiores no intercâmbio entre 

pacientes das diversas unidades, e também em festividades externas onde se 

reúnem pacientes e familiares. “O período de internação deverá ser o mais 

breve possível, dependendo da resposta que se obtenha do paciente ao nosso 

Programa Terapêutico.” (HOSPITAL BOM RETIRO, 2007). 



Análise do concorrente: trata-se de uma instituição grande, sem fins 

lucrativos e que atende a pacientes do SUS como já foi constatado 

anteriormente. O hospital demonstra possuir clareza nos objetivos e na 

colocação da proposta e da filosofia de trabalho.  

3.2.2     Clínica Heidelberg  

 

 Fundada em Janeiro de 1975, pelo Dr. Osmar Ratzke; tem uma 

capacidade operacional próxima a da Clínica Porto Seguro, com 49 vagas para 

internamento e 60 para clínica dia. Possui também um ambulatório, que atende 

1.870 consultas por mês. Atende a diversos convênios e tem convênio 

específico com a UFPR para estágio de estudantes de medicina, além de 

oferecer um curso de especialização em psiquiatria. (CLÍNICA HEIDELBERG, 

2007). 

Análise do Concorrente: Este concorrente é o que mais se assemelha a 

Clínica Porto Seguro na infra-estrutura, número de leitos e vagas no centro dia. 

Possui convênios com a UFPR e o curso de especialização.  

 

3.2.3     Clínica Nova Esperança  

 

Fundada em julho de 1989; é o menor dos concorrentes, conta apenas 

com 31 leitos para internamento, atendendo apenas dependentes químicos. 

Atende também no regime de hospital dia. (CLÍNICA NOVA ESPERANÇA, 

2007). 

Análise do concorrente: Oferece pouca informação para análise.  

 

3.2.4     Clínica Quinta do Sol  

 

Iniciou as atividades em maio de 1984. Na época de sua fundação, os 

dois principais sócios da Clínica Porto Seguro (fundada em julho de 1983) 

associaram-se a um terceiro psiquiatra para a constituição da Quinta do Sol. A 

sociedade seria desfeita mais tarde. Este concorrente atende somente a 

dependentes químicos, com uma estrutura de cerca de 30 leitos. (CLÍNICA 

QUINTA DO SOL, 2007). 



Análise do concorrente: Este concorrente tem boa infraestrutura, além 

de estar há bastante tempo no mercado. Mesmo com um número reduzido de 

atendimentos, apresenta um diferencial importante, que é o atendimento 

somente de dependentes químicos e cultura de comunidade terapêutica. 

3.2.5     Clínica Hélio Rotemberg 

 

Hospital que atende aos pacientes do SUS, particulares e convênios. 

Não possui site na internet. 

Análise do concorrente: Dados insuficientes para análise. 

 

FIGURA 3: CONCORRENTES NO ESTADO DO PARANÁ 
 

LOCALIDADE RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO 
Nº DE 

LEITOS 
SUS 

Campo Largo 
APTA – Associação de Pesquisa 
e Tratamento do Alcoolismo 

Rua Barão do Rio 
Branco, s/n 83610-
010 

36 

Curitiba Clínica Heidelberg S/C Ltda 
Rua Padre Agostinho, 
687 
Mercês – 80430-050 

49 

 
Hospital Psiquiátrico Nossa Sra. 
Da Luz / Santa Casa de 
Misericórdia. 

Rua Marechal 
Floriano, 2509 

129 

 
Casa de Saúde Nossa Senhora 
da Glória 

Av. Anita Garibaldi, 
6888 
80220-000 

129 

 
Hospital Espírita de Psiquiatria 
Bom Retiro 

Rua Nilo Peçanha, 
1552 
80520-000 

158 

 
Hospital Pinel / Clínica Dr. Hélio 
Rotemberg  

Praça Joaquim M. 
Torres, 70 
Vila Hauer – 81610-
010 

143 

Jandaia do Sul 
Centro de Triagem e Obras 
Sociais do Vale do Ivaí / Hospital 
Regional do Vale do Ivaí 

Av. Tancredo Neves, 273 

Loanda Hospital Psiquiátrico Nosso Lar 
Rua André 
Fernandes, 598 
87900-000 

48 

Londrina 
Clínica Psiquiátrica de Londrina 
Ltda 

Av. Universo, 92 
86070-540 

230 

 
Vila Normanda Clinica 
Comunitária S/C Ltda  

Rua Castro Alves, 747 
Jd Shangrilá – 86070-
730 

65 

Marechal Candido 
Rondon 

Hospital e Maternidade Filadélfia 
Rua Mato Grosso, 640 
85960-000 

240 



Maringá Sanatório Maringá Ltda 
Rua Antonio Carniel, 
885 

328 

Pinhais Hospital Colônia Adauto Botelho 
Rua Ivone Pimentel, 
s/n 
Canguiri – 83300-000 

291 
 

Piraquara 
Hospital de Neuro Psiquiatria do 
Paraná / Hospital San Julian 

Av. Getúlio Vargas, 
1900 
83301-010 

400 

Rolândia Casa de Saúde Rolândia 
Rua Dr. Ciro B. de 
Araújo Moreira, 195 

147 

Umuarama Clinica Santa Cruz 
Rua Perobal, 3815  /  
87501-300 
 

150 

FONTE: Secretaria de Saúde do Paraná 

 

3.3       CENÁRIOS 

 

Diante da vigência da nova legislação relativa aos planos de saúde, as 

coberturas em saúde mental ainda mostram-se pouco conhecidas no setor 

privado. Embora a legislação estabeleça um nítido reconhecimento dos 

benefícios do atendimento extra-hospitalar em psiquiatria, há muitas dúvidas 

em relação aos preços e durabilidade do tratamento. Qualquer doença ou 

perturbação "crônica" é fonte de muitas preocupações quanto às possibilidades 

de financiamento. Sabemos o quanto à centralização no regime hospitalar e 

suas conseqüências - reinternação, fragilização dos laços familiares e sociais, 

fazendo com que pacientes e familiares recorram de forma cada vez mais 

duradoura à instituição hospitalar - são onerosas. Hoje participamos de uma 

importante mudança nos paradigmas em relação à loucura e as mais variadas 

maneiras de sofrimento psíquico. Esses estados vêm sendo acolhidos por 

formas cada vez mais diversificadas de atenção, tendo como foco a 

singularidade da clientela. Passa-se a investir em tratamentos e intervenções 

que privilegiem a manutenção do cliente em seu meio sócio-familiar, 

compartilhando responsabilidades e valorizando os vínculos como condição de 

novas tomadas de posição. Ao cliente passa-se a zelar por seus direitos e este 

gradativamente vem assumindo graus diferenciados de autonomia e 

responsabilidade e a tal condição "crônica" das doenças mentais, vêm 

assumindo contornos cada vez mais diferentes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson


3.4       ANÁLISE DO AMBIENTE 

 

3.4.1     Macro ambiente 

 

Segundo estatísticas, há uma incidência de problemas psiquiátricos em 

10% da população com propensão a aumento dessa porcentagem, algumas 

previsões chegam a considerar até o ano de 2030 um aumento na incidência 

atingindo 20% da população mundial. 

Vários estudos sobre prevalência a nível mundial apresentam hoje 

algumas características em comum, aproximadamente uma em cada duas 

pessoas apresentou sintomas compatíveis com um transtorno mental ao longo 

da vida, o risco em mulheres é maior na maioria dos quadros psiquiátricos, 

exceto uso danoso ou dependência de álcool, drogas e nicotina. Indivíduos 

entre 25 a 59 anos são os mais vulneráveis, o que provoca grande impacto na 

economia, pois constituem a maior parte da população economicamente ativa. 

 

3.4.2     Micro ambiente 

 

 Nos últimos dois anos vem ocorrendo mudanças significativas, com 

aumento do poder dos planos de saúde, uma preferência pelo menor preço, 

muitas clínicas optaram por abordagem focada no preço e diversificação de 

serviços.  

Também esse nicho de mercado tem se mostrado atraente, atraindo 

investimentos nesse setor, não somente da área de psiquiatria, mas outras 

áreas médicas e não médicas. 

Ainda existe espaço para todos devido a ser um segmento pouco 

explorado, mas com tendências a tornar-se cada vez, mais competitivo. 

 

3.5      MODELO PORTER DAS CINCO FORÇAS COMPETITIVAS 

 

Uma das ferramentas de análise do ambiente setorial de uma 

organização é o modelo Porter das Cinco Forças Competitivas. 

Segundo Porter, as empresas devem estar preparadas estrategicamente 

para atuarem em um ambiente competitivo. Ele propõe mapear os principais 



fatores contidos neste ambiente, que irão determinar o grau de competição do 

setor onde a organização está inserida. 

 Esses são fatores são traduzidos em cinco forças competitivas, a saber: 

grau de rivalidade entre as empresas, ameaça de novos entrantes, ameaça dos 

produtos substitutos, poder de barganha dos compradores e poder de 

barganha do fornecedor. 

A intersecção dessas forças determinará a perspectiva de lucro do setor. 

O objetivo é determinar quais forças são mais poderosas, tomando a estratégia 

de se defender ou de influenciá-las ao seu favor. 

 

3.5.1      Poder de barganha do fornecedor 

 

Donos do imóvel: Apesar da localização privilegiada os contratos de 

locação já estão firmados pelos próximos cinco anos. 

Medicamentos: hoje a opção de laboratórios possibilita a clinica alto 

poder de barganha 

Alimentos: numero alto de opções 

Serviços de rouparia: numero alto de opções 

 

3.5.2     Poder de barganha dos compradores 

 

Os planos de saúde e empresas têm alto poder de barganha e os clientes 

vinculados aos planos podem ter outras opções de escolha de instituição de 

tratamento. 

Pacientes particulares tem opção maior de escolha e podem exigir mais 

das instituições. 

 

3.5.3     Grau de rivalidade entre empresas  

 

Atualmente a prática de livre concorrência baseada no preço dos 

serviços vem fazendo alguns planos e empresas virem a desvincular da clínica 

ou ter outra opção de clínica a encaminhar. 

 

 



3.5.4     Ameaça de novos entrantes 

 

Apesar do segmento de mercado apresentar barreiras de entrada como 

custo elevado, mão de obra especializada vem ocorrendo surgimento eventual 

de outras clínicas, as quais não conseguiram manter-se no mercado. 

Recentemente duas novas clínicas surgiram no mês de setembro de 2007. 

 

3.5.5     Ameaça de produtos substitutos 

 

Spas, técnicas de terapia alternativa e programas de prevenção dentro 

das empresas mostram como maiores ameaças. 

 

3.6       MODELO PORTER DAS ESTRATÉGIAS GENÉRICAS 

 

Trata-se de mais uma ferramenta que possibilita a criação de uma 

estratégia defensável frente aos concorrentes adotando estratégias que visam 

obter um retorno mais rápido para seus investimentos. 

Estas estratégias se dividem em liderança de custo total, diferencial e 

enfoque.   

Pode concluir-se que esse é um mercado que esta se tornando 

competitivo e com tendências a baixar o nível de lucratividade mas, que ainda 

se apresenta promissor e com varias opções para expansão. A Porto Seguro 

adotará como principal estratégia a diferenciação. 

 

3.7       ANÁLISE SWOT     

 

Através de SWOT, analisa-se o ambiente interno e externo a 

organização. Quando se olha para o interior das empresas identificam-se suas 

forças e fraquezas. Já no estudo do ambiente externo, observam-se as 

oportunidades e ameaças. 

 

 

 

 



3.7.1     Ameaças 

 

Podem ser encontradas as seguintes ameaças: 

- Redução do número de pacientes particulares; 

- Diminuição do espírito de equipe; 

- Diminuição do número de convênios assistidos; 

- Entrada de novas clínicas no mercado; 

- Instituições com apoio filantrópico ou de universidades; 

- Livre concorrência; 

- Entrada de novas formas terapêuticas. 

 

3.7.2     Oportunidades 

 

Podem ser encontradas as seguintes oportunidades: 

- Aumento do número de doenças conhecidas; 

- Readequação no horário de atendimento ambulatorial, aproveitando os 

horários ociosos; 

- Horários e espaços ociosos na clinica dia, podendo ser aproveitados;. 

- Possibilidade de desenvolvimento de novos serviços. 

 

3.7.3     Pontos fortes 

 

- Qualidade no serviço prestado; 

- Localização central da clínica; 

- Clareza nas metas e objetivos do tratamento. 

 

3.7.4     Pontos Fracos 

 

Segue os pontos fracos observados na empresa: 

- Equipe não motivada; 

- Comunicação entre setores deficiente; 

- Queda do número de profissionais; 

- Baixa flexibilidade do preço. 

- Resistência a mudanças. 



Identifica-se portanto, que a clínica se classifica na situação de vulnerabilidade. 

 

3.8       FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

Serviço oferecido: a proposta de comunidade terapêutica se difere em 

relação a outras clínicas. 

Qualificação dos profissionais técnicos: a qualidade do serviço está 

diretamente ligada a eles. Sendo o comprometimento e qualificação desses, 

necessário ao bom funcionamento da instituição.  

 Uniformidade do funcionamento: dentro de uma clínica médica é 

essencial que as pessoas trabalhem nas mesmas diretrizes. O que envolve 

comunicação, integração e conhecimento do serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.        ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO 

 

Uma mudança significativa no modo como os clientes da clínica entram 

em contato para iniciar um tratamento vem ocorrendo desde que o aumento de 

atendimento por planos de saúde conveniados vem ocorrendo. 

Os planos de saúde possuem maior poder de barganha em relação ao 

preço das consultas junto às clínicas, pois elas oferecem a oportunidade de 

atrair um maior número de pacientes que buscam ajuda psiquiátrica. 

Visto que a clínica apresentou um aumento de atividades e 

atendimentos, necessitando de um número maior de profissionais, aumento 

das dependências físicas da clínica, além de ter de se adaptar a um ambiente 

mais competitivo. O maior desafio da clínica é manter o diferencial em relação 

ao atendimento de pacientes e familiares, sendo que o principal enfoque é o 

primeiro atendimento. 

A missão da empresa é dar aos seus pacientes um tratamento 

diferencial, de qualidade onde o paciente é tratado por uma equipe de 

profissionais de áreas variadas, voltada ao melhor tratamento e a mais rápida 

recuperação. Hoje, observa-se que há uma perda de qualidade nesse setor 

que é essencial ao funcionamento da instituição, com profissionais 

desmotivados, falta de troca de conhecimento, inexistência de integração e 

espírito de equipe. 

Com este quadro, temos a necessidade de uma reestruturação do 

gerenciamento da clínica psiquiátrica. 

 

4.1       OBJETIVOS 

 

     O objetivo dessa pesquisa interna sobre as condições da empresa e 

do mercado onde atua é estabelecer uma meta de reestruturação do 

gerenciamento da clínica psiquiátrica, objetivando manter a qualidade nos 

serviços prestados, a lucratividade e a competitividade. 

 

 

 

 



4.2       ESTRATÉGIAS 

 

Blanchard e O’Connor (1999, p.77) afirmam que “quando alinhados em 

torno de valores compartilhados e unidos em um objetivo comum, pessoas 

comuns obtêm resultados extraordinários e dão à empresa uma vantagem 

competitiva”.  

Para Vergara (2003, p.47) quando as pessoas realizam um trabalho, 

colocam nele seu raciocínio, sua emoção, sua capacidade motora. A pessoa 

coloca-se no trabalho. Produto e produtor não se separam. Assim sendo o 

trabalho pertence à pessoa que nele colocou seu esforço. É natural do ser 

humano gostar de sentir-se importante, de ser reconhecido.  

Conforme citações acima, a necessidade urgente de mudanças devido à 

vulnerabilidade cada vez maior da clínica, com risco de perda do seu 

diferencial a Porto Seguro Clínica e Pensão Protegida tem como objetivos 

aumentar sua participação no mercado de Curitiba e região metropolitana, 

tornando-se uma clínica modelo para as outras. Para esse aumento será 

necessário aumentar o número de planos de saúde conveniados; implementar 

o plano de Marketing, tornando a empresa admirada pelos seus concorrentes e 

também pela sociedade; desenvolver uma estratégia de marketing interno para 

seus colaboradores também conhecerem a visão e missão da empresa e 

deixá-los motivados com o serviço que lhes é determinado; alinhar os objetivos 

pessoais com os objetivos do negócio de todos os colaboradores e 

implementar o sistema de gestão de negócios. 

Quando se trata de saúde mental, o trabalho com equipes é uma 

importante fonte de produção. As diferentes opiniões são importantes para um 

melhor diagnóstico e tratamento do paciente, sendo assim, o primeiro passo 

dessa mudança será a readaptação dos profissionais para com a nova 

estrutura, dando a eles maior autonomia de decisão, sem que isso seja 

reconhecido como “cada um faz o que quer”. Cada profissional tomará as 

decisões pelas quais ele possa se responsabilizar. 

A proposta é manter o bom funcionamento da clínica alterando o modo 

de gestão administrativo e da informação, pois para que a organização ganhe 

agilidade, eficácia e eficiência, é necessário otimizar a gestão e a 

disponibilidade de informações e processos. 



Nesse panorama é proposto quatro etapas no processo de mudança: 

- Reestruturação do gerenciamento; 

- Desenvolvimento profissional da equipe; 

- Monitoramento; 

- Motivação dos colaboradores. 

Será primeiro implantado um modelo de gestão onde não haja custo 

inicial para a empresa. Após essa reorganização na estrutura da empresa, será 

adotada uma política de amadurecimento dos profissionais que atuam na 

clínica, dando maiores possibilidades a eles entenderem o funcionamento total 

da clínica e também maior autonomia no atendimento. A motivação dos 

profissionais será dada a partir do momento em que eles entenderem sua 

função na estrutura e também forem reconhecidos por seu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.        ORGANIZAÇÃO DO NEGÓCIO 

 

5.1       EQUIPE GERENCIAL 

 

Para se ocorra mudanças há necessidade de quebrar as resistências, 

portanto é necessário um conhecimento claro da proposta de mudança por 

toda gerência, seu comprometimento com foco na nova gestão e nos valores 

da clínica, este último deve ser claro e bem definido para todos.  

Após isto, é necessário a divulgação para toda equipe, usando forma de 

divulgação interna como boletins e reuniões dos departamentos.    

Estabelecer de forma gradativa objetivos e prioridades a todo o nível 

hierárquico, determinar responsabilidades de cada profissional, avaliar a 

estrutura funcional, sem modificá-la neste momento.  

Em relação às reuniões devem ser elaboradas pautas e atas 

previamente, informatização desses dados, filtrar e arquivar estes documentos. 

Avaliar reuniões de real necessidade. 

Implementar o trabalho de e equipe, determinar objetivos e ordem de 

prioridades, desenvolver e estimular o aprendizado contínuo para 

desenvolvimento de competências necessárias. Proporcionando maior 

agilidade do serviço e sinergia da equipe.  

 

5.2       DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

  

Após o período de divulgação e em conjunto com estabelecimento dos 

objetivos será avaliado as competências necessárias para gestão, 

estabelecimento de objetivos e para implementar o trabalho de equipe. 

Pesquisa destas competências dentro da própria organização, sendo 

que a equipe conta também com profissionais na área de administração, 

contabilidade, gestão empresarial. 

Organização de material escrito objetivo, para acesso de todos sobre 

noções gerais de gestão. 



Realização de palestras de orientação, boletins informativos, mensagens 

visível a todos estimulando o bom relacionamento e orientação específica aos 

coordenadores. 

 

5.3       MONITORAMENTO 

 

Com a implantação da gestão e desenvolvimento de competências, 

inicia-se progressivamente a instalação de métodos de avaliação e controle. 

Primariamente desenvolver as avaliações de desempenho de lideranças 

e funcionários, permitindo avaliar de maneira objetiva se os mesmos estão 

correspondendo ou não ao que foi proposto. Mapear os resultados desta 

avaliação de desempenho levantando os pontos fortes e os pontos a serem 

melhorados. Com base nestas informações orientar ações e programas de 

desenvolvimento. 

Aplicar mecanismos de feedback, feitos tanto pelas gerencias dos 

setores, assim como pela própria administração. Realizar benchmarking entre 

os setores internos identificando setores mais produtivos e filtrar aspectos 

positivos e difundi-los. 

Implementar os formulários de procedimento, realização de auditorias 

internas, levantando as principais falhas da metodologia utilizadas. Analisar os 

resultados alcançados e compará-lo com o exercício anterior. Definir 

planejamento a curto, médio e longo prazo. Refazer após o período de 

execução dos projetos as analíses Porter e SWOT.  

 

5.4        MOTIVAÇÃO  

 

O próprio processo de modificação da clínica virá a funcionar como 

ferramenta de motivação, visto que durante o processo são incentivados e 

implantados objetivos, comunicação, auto-estima, valorização e 

reconhecimento por objetivos alcançados, dividindo responsabilidades e poder.   

 

 

 

 



6.        ANÁLISE FINANCEIRA 

 

 De acordo com a demonstração contábil do ano de 2006 a 

empresa teve um resultado financeiro bom, com um lucro líquido do exercício 

igual a R$ 718.427,43. E o objetivo do plano de negócios é manter esse 

resultado para os exercícios futuros. 

Não haverá investimento inicial nesse projeto. 

Será monitorado e acompanhado o desenvolvimento financeiro e 

comparado com exercícios anteriores. 

O projeto tem duração de dois anos, no primeiro ano serão 

desenvolvidas todas as etapas e no segundo ano será de reavaliação e 

implementação do projeto, com maior foco no resultado financeiro. 
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CONCLUSÃO 

 

A Porto Seguro traz na sua história uma forte cultura institucional de 

qualidade e diferenciação em relação as clínicas e hospitais psiquiátricos 

existentes, não havendo quase concorrência até os últimos anos. Entretanto, 

as mudanças ocorridas no setor, mostram que não basta apenas possuir um 

serviço diferenciado. 

Compradores com alto poder de barganha, clientes mais exigentes, 

aumento da concorrência com foco no preço, são ameaças hoje presente. Para 

poder sobreviver e crescer a Porto Seguro necessitará manter sua 

competitividade. 

A estratégia a ser desenvolvida baseia-se em investir na modificação da 

gestão, desenvolvimento da equipe e sua motivação. Apesar de apresentar 

pouco investimento financeiro, exigirá alto grau de comprometimento, 

principalmente dos gestores. 

Como conseqüência podemos esperar uma melhora da qualidade, 

motivação, integração e agilidade nos serviços propiciando menor desperdício 

de tempo e dinheiro, planejamento a médio e longo prazo, mantendo a 

lucratividade e ainda possibilitando seu crescimento. 

Portanto mostra-se viável investir na clínica. 
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