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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo aplicar conceitos e ferramentas de marketing e de 

gestão de negócios ao ambiente da saúde, mais especificamente aos serviços prestados pelos 

consultórios médicos. Em seu desenvolvimento irá ser demonstrada a relevância do 

planejamento, utilizando dados de um consultório médico das especialidades de Ginecologia e 

Obstetrícia, possibilitando aos profissionais médicos uma melhor gestão do seu negócio. 

 

Para empreender com sucesso é necessário conhecer profundamente seu próprio 

negócio e saber qual é o seu valor para seus clientes. Para o profissional médico, aspectos 

como confiança, credibilidade e respeito são imperativos no serviço prestado e no 

relacionamento com os seus pacientes. No caso dos consultórios médicos é preciso ter sempre 

em mente a seguinte questão “Como continuamente adicionar valor aos serviços prestados aos 

pacientes?”. Para responder a este questionamento irão ser apresentadas diversas análises para 

o melhor entendimento do ambiente em que o negócio está inserido, tornado possível 

incrementar a eficiência operacional dos processos de um consultório médico bem como 

melhorar o atendimento e a qualidade dos serviços prestados aos pacientes.    
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ABSTRACT 

 

This publishing aims to apply marketing concepts and tools at health environment 

business, specifically for services rendered at doctor’s office. The importance of business 

planning will be showed during text development presenting data of gynecology and 

obstetrics specialties doctor’s office allowing doctor’s to better manage their business.  

 

In order to successfully enterprise it is necessary to deeply know it’s own business 

and to understand the value that it has to it’s customers. Aspects like trust, credibility and 

respect are imperative for doctors in the services they render and in their relationship with the 

patients. At doctor’s office it is necessary to always have in mind the following question 

“How to continuously add value to patients rendered services?” To answer that question 

several analyses will be showed objecting a better understanding of business environment, 

allowing to increase doctor’s office processes efficiency as well as increases serving and 

quality of patients rendered services.     

 

    

 

 

 

 



6 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO................................................................................................................7 

1 DESENVOLVIMENTO.........................................................................................10 

1.1 Capítulo I – Autoconhecimento da empresa. .......................................................................................10 

1.1.1 Determinação do valor ....................................................................................................................... 10 

1.1.2 Determinação da lista dos serviços oferecidos ................................................................................... 12 

1.1.3 Determinação dos clientes envolvidos ............................................................................................... 14 

1.1.4 Determinação das informações de entrada dos processos .................................................................. 14 

1.1.5 Mapeamento visual do autoconhecimento da empresa: ..................................................................... 15 

1.2 Capítulo II - Plano de Marketing .........................................................................................................16 

1.2.1 Sistema de Informação de Marketing Médico (SIMM)...................................................................... 18 

1.2.2 Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ..................................................................... 64 

1.2.3 Formulação de objetivos .................................................................................................................... 73 

1.2.4 Escolha da estratégia de atuação ........................................................................................................ 75 

CONCLUSÃO................................................................................................................77 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................78 

 



7 

 

INTRODUÇÃO                                                                                                                 

O planejamento exerce papel fundamental na gestão de negócios em qualquer 

momento do ciclo de vida de uma empresa. Na criação de uma empresa, é salutar que se 

elabore um plano de negócios, para que o empreendedor conheça o mercado ao qual vai se 

inserir, bem como suas oportunidades e ameaças. Da mesma forma, mesmo já durante a 

operação, a falta de uma visão e de um planejamento adequado, pode fazer com que a 

empresa perca foco e rentabilidade dentro do mercado em que atua.  

 

Por outro lado, mesmo que haja certo planejamento, até mesmo de forma 

empírica, é certo que sempre haverá espaço para o incremento da eficiência administrativa 

do negócio e, uma revisão geral do planejamento da empresa pode revelar importantes 

informações sobre os rumos e ações que devem ser levadas a cabo para a adequada gestão 

do negócio.    

 

A formação acadêmica de profissionais de Medicina é focada fortemente na 

capacitação técnica dos futuros médicos, fator imprescindível para a atuação do 

profissional. Nas últimas décadas, temos presenciado uma evolução cada vez maior e mais 

rápida das técnicas de Medicina, fazendo com que o profissional Médico tenha que dedicar 

cada vez mais tempo em estudos e atualizações.   

 

Entretanto, no ramo de atividade da Medicina é relevante a quantidade de 

Médicos que atuam como profissionais liberais e que para tal, necessitam abrir uma 

empresa e se relacionar com outras empresas (hospitais, instituições de saúde, convênios 

médicos, etc.).  
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A necessidade de atualização médica somada à atuação no trabalho em si, reduz 

de forma significativa o tempo disponível para a gestão adequada de sua empresa.  

 

O presente estudo vai tratar da questão do planejamento para a gestão do negócio 

de um consultório médico. A grade curricular das faculdades de Medicina historicamente 

não contempla disciplinas que preparem o profissional para a gestão de negócios. Portanto, 

é fato que estes profissionais encontrem problemas na gestão de suas empresas.  

 

A importância desta questão a respeito de planejamento está na pesquisa de 

aspectos, que visam auxiliar os profissionais da área de Medicina, possibilitando a análise 

da gestão vigente de seu negócio. Outro aspecto importante está na utilização deste estudo 

como um guia para implantar melhorias relevantes na gestão de um consultório médico. 

 

Entre os objetivos deste estudo, iremos avaliar os modelos de gestão e a 

importância da área de recursos humanos e sistemas de informação. Estudaremos também 

os principais processos da gestão do negócio, elencando desta forma, oportunidades de 

melhoria da eficiência administrativa de um consultório médico.  

 

Quanto aos envolvidos neste tema, temos os seguintes objetivos: 

 

Médicos Orientação estratégica 

Para os Médicos, este tema vai tratar da 

importância da eficiência dos principais 

processos da gestão de seu negócio. 
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Profissionais da área 

administrativa 

Orientação sobre execução 

adequada dos processos 

administrativos 

Profissionais que atuam na área de 

administração irão vislumbrar aspectos 

importantes na gestão de negócios da 

área da saúde. 

Empresas 

fornecedoras de 

recursos 

Orientação estratégica 

Empresas fornecedoras de recursos 

humanos ou de sistemas de informação,  

irão verificar relevantes informações 

sobre as necessidades de seus clientes 

(consultórios médicos). 

 

 

A estratégia para o desenvolvimento do trabalho terá como base a leitura e análise 

de livros que abordam o tema da gestão de consultórios médicos, bem como por pesquisa 

de satisfação de pacientes com os serviços oferecidos, além de levantamento de 

informações para compor um sistema de informação objetivando auxiliar a formação de 

um plano de marketing e a tomada de decisões para a gestão do consultório. 

 



10 

 

1 DESENVOLVIMENTO 

1.1 CAPÍTULO I – AUTOCONHECIMENTO DA EMPRESA. 

A gestão de um consultório médico pode ser encarada como a gestão de 

uma empresa. Qualquer negócio, ou ramo de atividade, ou empresa, recebe um insumo ou 

uma informação, depois a analisa ou processa, e ao final fornece um produto ou um 

serviço, caracterizando assim, participar de um fluxo de valor.  

 

Este capítulo visa determinar o valor da “empresa consultório médico”. 

Esta empresa diariamente entrega serviços a seus clientes, os pacientes. Iremos determinar 

as etapas que identificam o que esta empresa executa que faz com que se efetivamente se 

agregue a este valor previamente determinado para a empresa consultório médico. 

 

A matriz de autoconhecimento nos leva ao mapeamento do valor do 

empresa onde podemos visualizar todas as informações relevantes sobre os insumos 

recebidos, bem como os serviços oferecidos e os processos necessários para sua execução 

dos serviços dentro do fluxo de valor.  

 

1.1.1 Determinação do valor  

A determinação do valor deve ser elaborada tendo em mente apenas as 

necessidades dos clientes. Desta forma, o valor da empresa deve ser construído não através 

da visão da empresa, mas sim sob o ponto de vista dos clientes que a empresa atende. Os 

clientes é que possuem a necessidade a ser atendida e, portanto atender a estas 
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necessidades é o que vai realmente gerar valor à empresa. A visão clara do valor da 

empresa sob o ponto de vista do cliente servirá de base para todas as atividades decorrentes 

do autoconhecimento. 

 

Aplicação prática da metodologia do autoconhecimento 

A partir deste ponto inicia-se a aplicação prática da metodologia do 

autoconhecimento para a gestão de consultórios médicos.  

 

Tomemos como exemplo um consultório de Ginecologia e Obstetrícia e 

vamos aplicar a ele alguns questionamentos.  

 

As respostas aos questionamentos, aliada à reflexão do profissional 

médico gestor de seu negócio e principal ator em seu consultório, ou seja, sua empresa é 

que irão construir o autoconhecimento da empresa.   

 

Qual é o valor da empresa consultório médico de Ginecologia e Obstetrícia? 

Promover a saúde da mulher nos aspectos ginecológicos e obstétricos. 

 

Qual a razão da sua empresa existir? 

Prevenção de doenças e manutenção da saúde da mulher, bem como 

acompanhamento especializado para gestantes até o nascimento dos bebês. 
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Qual é o serviço que é entregue? 

Atendimentos, tratamentos medicamentosos, procedimentos e/ou 

cirurgias obstétricas.    

 

Se deixar de entregar o serviço, quais serão as conseqüências? 

Poderá haver procura por profissional médico não especializado ou até 

mesmo falta de acompanhamento especializado, dependendo dos recursos da localidade. 

 

1.1.2 Determinação da lista dos serviços oferecidos 

Ao responder às perguntas para um melhor autoconhecimento da 

empresa, é possível montar o mix de serviços. A lista do mix de serviços não deve conter 

serviços intermediários, mas apenas os serviços finais da empresa, ou seja, aqueles que  a 

empresa efetivamente agrega valor, quando entrega ou presta o serviço. 

 

Esta lista do mix de serviços deve ser validada com o dono da empresa. É 

importante ressaltar que a identificação correta do valor da empresa, é base para todo o 

autoconhecimento. Se ocorrerem erros na determinação do valor da empresa, um grande 

retrabalho pode ser gerado para obter o real autoconhecimento do negócio. 
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Portfólio de serviços oferecidos 

Dando continuidade a aplicação prática para a empresa consultório 

médico de Ginecologia e Obstetrícia, temos o seguinte portfólio de serviços oferecidos: 

 

Serviços considerados padrão para a ginecologia/obstetrícia: 

• Atendimentos ginecológicos particularizados. 

• Atendimentos para acompanhamento de pré-natal. 

• Coleta de preventivo para câncer de colo uterino.  

• Diatermocauterização do colo uterino. 

• Avaliação das mamas. 

 

Serviços considerados diferenciais para a ginecologia: 

• Colposcopia – Exame para diagnóstico de alterações (doenças) do 

colo uterino. 

• Vulvoscopia – Exame para diagnóstico de alterações (doenças) da 

área vulvar.  

• Cirurgia de alta freqüência para lesões pré-cancerosas da área 

genital. 

• Coleta de captura híbrida. 

• Biopsia para diagnóstico de alterações (doenças) do aparelho 

genital. 

• Diagnóstico e tratamento do Papiloma Vírus Humano (Human 

Papiloma Virus - HPV) 

 



14 

 

1.1.3 Determinação dos clientes envolvidos 

Após determinarmos as tarefas e processos necessários para a entrega dos 

serviços oferecidos, é preciso identificar para quais clientes estes serviços estão 

direcionados. 

 

Lista de clientes do consultório de ginecologia e obstetrícia: 

• Pacientes de atendimento ginecológico. 

• Pacientes de atendimento obstétrico. 

 

1.1.4 Determinação das informações de entrada dos processos 

Neste momento identificamos quais são as entradas que a empresa 

precisa para poder agregar ao valor e oferecer o portfólio de serviços aos clientes. Também 

iremos identificar quem são os fornecedores destes dados de entrada, que podem ser 

considerados como a “matéria-prima” do negócio. 

 

Além de identificar os dados de entrada e seus fornecedores, é necessário 

que os dados de entrada cumpram com algumas regras ou requisitos ou mesmo até mesmo, 

formatos. Estas necessidades ou requisitos precisam ser detalhados para que os processos 

da empresa possam transformar os dados de entrada no portfólio de serviços.   
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Dados de entrada e seus requisitos aplicados a um consultório de ginecologia e obstetrícia: 

Entrada: Marcação de consulta de pacientes com plano de saúde. > 

Requisito: Plano de saúde de empresa conveniada com consultório médico 

Entrada: Marcação de consulta particular. > Requisito: não aplicável.   

 

1.1.5 Mapeamento visual do autoconhecimento da empresa: 

Com toda a reflexão da empresa realizada, e com os questionamentos 

respondidos, podemos unir toda a informação e construir um mapeamento visual do fluxo 

de valor que corre através do negócio.  
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1.2 Capítulo II - Plano de Marketing 

Ainda existe atualmente, uma visão errônea dos profissionais da saúde 

sobre o marketing. Na área da Medicina a função do marketing é muito distinta daquela 

que normalmente se têm do marketing, que é a de se fazer propaganda. De uma maneira 

geral, podemos definir marketing como o processo de identificação de desejos e 

necessidades dos clientes e transformação destes desejos e necessidades em produtos ou 

serviços. 

 

“Marketing é, acima de tudo, conquistar e reter clientes” (LEVITT, 

Theodore. A imaginação de marketing. São Paulo: Atlas, 2002) 

 

Marketing é um processo social por meio dos quais pessoas e grupos de pessoas 

obtém aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre 

negociação de produtos e serviços de valor com outros. (Kotler, Philip. 

Administração de Marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2000).  

 

Elaborar um plano de marketing auxilia o profissional a determinar 

objetivos, definir caminhos e avaliar as melhores opções, possibilitando uma ampla visão 

do cenário e se tornando uma vantagem competitiva para o negócio. 

 

Pode se afirmar que várias das estratégias convencionais de marketing 

não se adéquam para a área de saúde. Não seria adequado, muito menos ético, que uma 

clínica de endocrinologia, por exemplo, divulgasse um anúncio como sendo a melhor 

clínica de endocrinologia da região, e onde seus pacientes teriam o emagrecimento 

garantido. O Código de Ética Médica reza que o profissional da área de Medicina não pode 
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divulgar informações de maneira sensacionalista, inverídica ou de conteúdo promocional.   

 

Qualquer ação na área médica deve estar aderente ao papel do 

profissional médico que é, em essência, cuidar do bem estar do paciente. Como é de 

conhecimento geral, os profissionais da área médica não oferecem produtos e sim serviços 

(consultas, exames, tratamentos medicamentosos, etc.). Esta diferença de oferecer serviços 

e não produto altera de maneira significativa o planejamento e o foco das ações de 

marketing. 

 

Desta forma, a oferta de serviços é peça fundamental do marketing 

médico que pode ser entendido como um planejamento dos serviços oferecidos, voltados 

para uma área específica do mercado.  

 

O marketing médico representa um conjunto de ações e estratégias que tem por 

objetivo agregar valor à prática médica, através da identificação de 

oportunidades de mercado, dos desejos e das necessidades dos pacientes. 

(Gregório, Renato. Marketing Médico: Criando valor para o paciente. Rio de 

 Janeiro: DOC, 2009). 

 

Desenvolver um marketing médico é o mesmo que desenvolver um plano 

de ações para os serviços oferecidos pelo médico. Em outras palavras, significa ter foco na 

melhor qualidade possível de serviço e no atendimento de demandas específicas, a partir 

do entendimento das necessidades dos pacientes, instituições de saúde, convênios, 

sociedades de especialidades médicas, etc. 

 

Todas as iniciativas do marketing médico devem aumentar a 
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credibilidade do médico junto às entidades citadas acima. Se algum tipo de ação dentro dos 

serviços oferecidos não levar a um aumento de credibilidade, esta iniciativa deve ser 

descartada. Desta forma, tem-se a aplicação dos conceitos de marketing para a área da 

saúde.  

 

1.2.1 Sistema de Informação de Marketing Médico (SIMM) 

No mundo corporativo as informações de clientes e concorrentes são 

constantemente estudadas e analisadas por áreas habitualmente conhecidas como 

“Inteligência de Mercado”. Da mesma forma para a área da Saúde, podemos formar uma 

base de dados, ou seja, um sistema de informação de marketing médico que contemple 

informações relevantes de pacientes ou do ambiente externo viabilizando a identificação de 

oportunidades e ameaças e de ações que possam agregar real valor ao serviço prestado.  

 

Um sistema de informações de marketing consiste de pessoas, equipamentos e 

procedimentos para coletar, selecionar, analisar, avaliar e distribuir informações 

de marketing que sejam necessárias, oportunas e precisas para os tomadores de 

decisões de marketing. (Kotler, Philip. Administração de Marketing – análise, 

planejamento, implementação e controle. São Paulo: Atlas, 1998).  

 

Após a coleta de informações, segue-se a contextualização dentro da área 

de atuação, facilitando a tomada de decisões de marketing e viabilizando assim o 

incremento da credibilidade do profissional Médico. 
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 Estruturação das informações 

Foi realizada uma ampla pesquisa de satisfação das pacientes com o 

serviço prestado pelo consultório e estruturadas informações em registros internos de 

cadastro de pacientes e em registros oficiais, tais como do Conselho Regional de Medicina 

do Estado de São Paulo (Cremesp), Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE), 

entre outros. A seguir apresentamos todas as informações que compõem o SIMM do 

consultório de Ginecologia e Obstetrícia: 

 

Pesquisa de satisfação das pacientes 

 

Neste momento faz-se necessária uma pesquisa de satisfação das 

pacientes com o serviço prestado pelo consultório de Ginecologia e Obstetrícia. Pode-se 

imaginar, mas nunca afirmar com certeza como está a qualidade do serviço prestado, sem 

que ocorra uma pesquisa de satisfação.  

 

A identificação da satisfação das pacientes deve abordar a percepção que 

elas têm sobre condições gerais do serviço oferecido, principalmente relativo à qualidade 

do serviço prestado. 

 

Elaboração e aplicação de questionário para determinar a satisfação das pacientes: 

Para a realização da pesquisa foi criado um formulário contendo quatro 

(4) questões relativas à prestação do serviço. Este formulário foi elaborado tomando como 

base as seguintes premissas na formulação das perguntas: 
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- Avaliar a qualidade do serviço prestado. 

- Avaliar o relacionamento com cliente (atendimento dentro e fora do consultório). 

- Avaliar a satisfação geral. 

 

Seguem as questões elaboradas: 

A) Em sua opinião, o agendamento da consulta foi satisfatório? 

B) Em sua opinião, a qualidade do nosso atendimento na recepção, antes e após a 

consulta, foi satisfatória? 

C) Em sua opinião, a qualidade do nosso atendimento durante a consulta foi 

satisfatória? 

D) Em termos gerais, o que você acha do nosso atendimento? 

 

 Para as respostas às questões, foi escolhido o método de medição do 

nível de satisfação com valores variando de um (1) a cinco (5), sendo que: 

(1) = Discordo totalmente (paciente totalmente insatisfeita) 

(2) = Discordo em parte (paciente insatisfeita) 

(3) = Neutra 

(4) = Concordo em parte (paciente satisfeita) 

(5) = Concordo totalmente (paciente totalmente satisfeita) 

 

Para as respostas marcadas nos níveis de insatisfação (um a dois) foram 

requisitadas que as pacientes explicassem por escrito os motivos da insatisfação para que 

fosse possível identificar com maior clareza as oportunidades de melhoria. 
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Resultados da pesquisa: 

A pesquisa foi realizada com 350 pacientes, das quais 70 enviaram 

respostas, representando cerca de 20 %. Segue abaixo resumos gráficos dos resultados 

obtidos: 

Totalmente Insatisfeita 

1

2%

Insatisfeita 

5

7%
Neutra 

7

10%

Satisfeita 

32

46%

Totalmente Satisfeita

24

35%

Questão A: Em sua opinião, o agendamento da consulta foi satisfatório?

Totalmente Insatisfeita 

Insatisfeita 

Neutra 

Satisfeita 

Totalmente Satisfeita

 

Totalmente Insatisfeita 

1

2%

Insatisfeita 

1

2%

Neutra 

14

20%

Satisfeita 

21

30%

Totalmente Satisfeita

32

46%

Questão B: Em sua opinião, a qualidade do nosso atendimento na 

recepção, antes e após a consulta, foi satisfatória?

Totalmente Insatisfeita 

Insatisfeita 

Neutra 

Satisfeita 

Totalmente Satisfeita
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Totalmente Insatisfeita 

0

0%

Insatisfeita 

1

2%

Neutra 

1

1%

Satisfeita 

11

16%

Totalmente Satisfeita

56

81%

Questão C: Em sua opinião, a qualidade do nosso atendimento durante a 

consulta foi satisfatória?

Totalmente Insatisfeita 

Insatisfeita 

Neutra 

Satisfeita 

Totalmente Satisfeita

 

Totalmente 

Insatisfeita 

1

2%

Insatisfeita 

0

0%

Neutra 

5

7%

Satisfeita 

31

45%

Totalmente Satisfeita

32

46%

Questão D: Em termos gerais, o que você acha do nosso atendimento?

Totalmente Insatisfeita 

Insatisfeita 

Neutra 

Satisfeita 

Totalmente Satisfeita

 

 

Conclusões sobre o estado atual dos serviços prestados pelo consultório de Ginecologia e 

Obstetrícia: 

 

Conforme os gráficos apresentados e observações feitas pelas pacientes 
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que declararam insatisfação, temos as seguintes conclusões: 

 

Nível de Favorabilidade das respostas: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Questão A: Em sua opinião, o 

agendamento da consulta foi 

satisfatório?

Questão B: Em sua opinião, a 

qualidade do nosso 

atendimento na 

recepção, antes e após a 

consulta, foi satisfatória?

Questão C: Em sua opinião, a 

qualidade do nosso 

atendimento durante a 

consulta foi satisfatória?

Questão D: Em termos 

gerais, o que você acha do 

nosso atendimento?

81,2%
76,8%

97,1%
91,3%

10,1% 20,3%

1,4%
7,2%8,7%

2,9% 1,4% 1,4%

Desfavorabilidade

Neutralidade

Favorabilidade

 

 

Quanto à favorabilidade nas respostas aos questionamentos, fica claro 

que as pacientes têm a maior satisfação com o serviço prestado durante o momento do 

atendimento médico (consulta) do que nos momentos anteriores (agendamento e 

atendimento da recepção) e posteriores à consulta (atendimento na recepção). 

 

A maior oportunidade de melhoria se encontra no momento do 

agendamento das consultas que foi o item que apresentou maior insatisfação. Os motivos 

reportados pelas pacientes estão apresentados abaixo: 
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57,1%

14,3%

28,6% Dificuldade de 

agendamento da consulta

Demora no atendimento 

telefônico

Atendimento "impessoal"

 

 

A outra grande oportunidade de melhoria dos serviços se encontra no 

momento do atendimento na recepção, tanto antes quanto após a consulta. Os motivos 

reportados pelas pacientes estão apresentados abaixo: 

 

20,0%

20,0%

20,0%

40,0%

Não recebimento de retorno 

com resultado dos exames

Espera (atraso da consulta 

em relação ao horário 

marcado)

Atendimento "impessoal"

Atendimento "tumultuado"

 

 

Em termos gerais, pouco mais de 90% das pacientes estão satisfeitas com 

o serviço prestado, resultado diretamente ligado a aprovação da Ginecologista & Obstetra 

por 97% de suas pacientes. Com todos estes dados, fica evidente que para aumentar ainda 

mais o nível de qualidade, esforços devem ser feitos nos momentos pré e pós consulta. 
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Registros Internos do consultório  

 

O consultório de Ginecologia e Obstetrícia possui um sistema de gestão 

adotado por todos os demais consultórios no mesmo ponto comercial. Este sistema de 

gestão fornece uma base de dados cadastrais das pacientes e permite extrair alguns dados 

em formatos de relatórios padrão do sistema. 

 

Cidades de domicílio das pacientes 

 

A extração atual dos dados apresenta 1.060 pacientes cadastradas no 

consultório de Ginecologia e Obstetrícia e traz entre outras, a informação do domicílio 

declarado no ato do cadastro de cada paciente. Nesta visão dos dados, fica evidente que a 

esmagadora concentração das pacientes atendidas (94%), tem residência na cidade de São 

José dos Campos, município onde está localizado o consultório. A segunda cidade em 

destaque é Jacareí, mas com apenas três (3 %) dos cadastros (31 pacientes). 

 

Uma série de outras cidades da região do vale do Paraíba e do Sul de 

Minas e inclusive uma paciente de Maceió, no estado de Alagoas apresentam cadastro 

unitário. Uma pequena porcentagem dois (2 %) não apresenta registro de cidade de 

residência. 
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Com relação à distribuição de faixas etárias das pacientes, nota-se que a 

maior concentração (61%) está na faixa entre os 20 a 40 anos de idade. É certo que existe a 

influência do fato de ser coincidente com a idade onde a grande maioria das mulheres se 

torna mãe.  
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A respeito dos clientes novos mês a mês, a visão que pôde ser extraída da 

base de dados do sistema de gestão da empresa traz as informações dos novos clientes do 

início do ano de 2009 até o momento atual, neste caso sendo coletados os dados até agosto 

de 2010. Nota-se que existe uma tendência de queda nos novos clientes e este fato deve ser 

devidamente analisado.  
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A mesma informação sobre clientes novos por ano, apesar de contemplar 

apenas até Agosto de 2010, mostra evidente queda neste ano se comparado ao ano de 2009. 

Como citado anteriormente este fato deve ser devidamente analisado no planejamento das 

ações de marketing do consultório. 

 

 

 

Dentre os serviços prestados e já comentados no capítulo 1, é possível 
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classificá-los segundo uma categoria específica de atendimento, ou seja, os serviços são 

prestados no próprio consultório ou em ambulatórios médicos de instituições de saúde 

(consultas, exames clínicos, etc.), ou procedimentos cirúrgicos ou não, tais como partos, 

colposcopia, vulvoscopia, etc. 

 

Dentre estes tipos de atendimento, foi realizado um levantamento de sua 

participação no faturamento da empresa no ano de 2009, onde foi detectado que a maior 

parte do faturamento vem das consultas realizadas no próprio consultório médico (64%), 

seguidas por procedimentos (21%) e consultas realizadas em ambulatórios de instituições 

de saúde (15%). 

 

 

 

Com relação às consultas em consultório que são a maior percentagem 

nos tipos de atendimento (64%), a avaliação do fluxo de consultas no ano de 2009, mostra 
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que mesmo com uma queda percebida na quantidade de novas pacientes, existe uma 

manutenção do fluxo das consultas realizadas, onde vários meses a quantidade de consultas 

realizadas permaneceu acima da média de 183 consultas por mês em 2009 e os meses de 

menor volume de consultas já são aqueles conhecidos, por se tratar de época de férias ou 

festas. 

 

 

 

Ainda com relação às consultas, existe uma diferença no valor pago aos 

médicos pelas operadoras de planos de saúde. Esta diferença afeta consideravelmente os 

resultados financeiros obtidos pelo consultório de Ginecologia e Obstetrícia. Com o 

objetivo de evitar informar dados sensíveis de comparação, neste trabalho todas as 

operadoras de planos de saúde serão citadas apenas por suas iniciais. 
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É importante ressaltar que este comparativo não é exato visto que não 

existe apenas um valor padrão de pagamento, onde o mesmo pode variar em função de um 

tipo específico de serviço prestado. Tome-se como exemplo os serviços diferenciados 

prestados pelo consultório. Mais uma vez, justifica-se a não citação dos nomes das 

operadoras, por não se tratar de valores exatos e sim de aproximação média dos valores 

praticados. Por outro lado à utilização de referências não invalida os resultados obtidos e 

análises posteriores, visto que tem influência comprovada nos resultados macro financeiros 

da empresa. 

 

Com relação às consultas realizadas em consultório médico, foi estimado 

um tempo médio de consulta de vinte minutos e coletadas as quantidades mensais de 

consultas das diversas operadoras nas quais o profissional está credenciado. Deste método 

podemos obter um valor aproximado do percentual de participação de cada operadora no 
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tempo de trabalho do profissional durante todo o ano de 2009.  

 

 

 

Com os dados obtidos, chega-se à conclusão que a operadora P detém o 

maior percentual do tempo do profissional médico (29%), seguido da operadora S.A (26%) 

e da operadora C.M (24%). É importante salientar que estes valores são aproximados uma 

vez que o tempo de consulta em algumas situações pode variar bastante do valor médio 

considerado. 

 

Com relação ao faturamento obtido em cada operadora de plano de saúde, 

conforme visto no gráfico que apresenta as diferenças de valores pagos entre operadoras, 

temos que o maior faturamento é proveniente da operadora S.A (41%), seguido das 

operadoras C.M (23%) e C.S.J (16%). A operadora P, primeira colocada no quesito tempo, 

fica em quarto lugar no quesito faturamento. 
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Com relação aos procedimentos médicos, a participação no tempo do 

profissional durante todo o ano de 2009, mostra que a operadora S.A é novamente a de 

maior participação (47%), seguida da operadora C.S.J (30%). 
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Ainda nos procedimentos médicos, os dados relacionados ao faturamento, 

mostram que a operadora S.A participa com mais da metade do faturamento obtido em 

2009 (51%), seguida da operadora C.S.J (24%), o que faz com que apenas estas duas 

operadoras sejam responsáveis por 75% do faturamento total com procedimentos médicos.  
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Os dados do ano de 2009 para os atendimentos de consultas em 

ambulatórios apresentaram apenas duas operadoras nas quais o profissional tem cadastro 

para atendimento. 

 

Com relação à participação no tempo, a operadora V.S registrou 61% do 

tempo do profissional neste tipo de atendimento em 2009, enquanto a operadora C.S.J 

registrou 39%.  
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Para os dados relativos ao faturamento, a mesma operadora V.S que 

registrou 61% do tempo, registrou também 56% do faturamento contra 39% do tempo do 

profissional dedicado a atendimentos da operadora C.S.J equivalentes a 44% do total do 

faturamento deste tipo de atendimento. 
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Registros Externos: 

Dados estatísticos da Cidade de São José dos Campos obtidos no IBGE – 

Cidades: 

 

Evolução Populacional da cidade de São José dos Campos 

 

A cidade de São José dos Campos apresenta crescimento de sua 

população em cerca de 10% nas últimas duas décadas, um ritmo de crescimento um pouco 

acima do crescimento da capital São Paulo e do país.  
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Pirâmide Etária da cidade de São José dos Campos 

 

A cidade de São José dos Campos apresenta em sua pirâmide etária 

feminina um maior percentual de mulheres na faixa dos 15 a 19 anos, seguida das faixas de 

20 a 24 anos e 10 a 14 anos, caracterizando uma população jovem, assim como na 

distribuição das pirâmides etárias da capital São Paulo e do Brasil.  

 

 



39 

 

 

 

Pesquisas do Cremesp 

 

Foi realizada uma pesquisa pelo instituto Datafolha com 400 entrevistas 

por telefone com médicos registrados no Cremesp. A estruturação das questões 

contemplou aspectos como o perfil do entrevistado, o mercado de trabalho e a relação do 

profissional com os convênios médicos. 

 

Houve sorteio dos entrevistados a partir de listagem de todos os médicos 

do Estado, excluídos os registros mais antigos. Vários resultados foram ponderados por 

sexo, faixa etária e região, segundo proporção fornecida pelo Centro de Dados do 

Conselho Regional. O principal trabalho de campo foi realizado entre os dias 02 e 11 de 

maio de 2007.  Algumas outras informações são apresentadas com data posterior a 2007.  
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Concentração de Médicos no Estado de São Paulo 

 

A relação entre médicos em atividade e o número de habitantes no Estado 

de São Paulo aumentou 33% na última década. Esta relação se dá devido ao fato de que de 

2000 a 2009 o número de médicos em atividade aumentou 48% enquanto a população do 

Estado de São Paulo cresceu 12%.  

 

Dentre os médicos em atividade, 64,5% são especialistas, ou seja, 

concluíram Residência Médica ou obtiveram título junto a uma das sociedades de 

especialidades médicas reconhecidas. Os demais 35,5% são Médicos generalistas, sem 

Residência Médica nem título em nenhuma das 53 especialidades médicas reconhecidas.  

 

 

 

A concentração de médicos é irregular entre os municípios paulistas. A 
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concentração tende a ser maior nos pólos econômicos, nos grandes centros populacionais e 

onde também se concentram estabelecimentos de ensino, maior quantidade de serviços de 

saúde e por conseqüência, maior oferta de trabalho.  

 

Regiões menos desenvolvidas, mais pobres e zonas rurais têm maior 

dificuldade para fixar e atrair profissionais médicos. Também faltam médicos em muitas 

periferias de grandes centros urbanos, neste caso devido aos baixos salários oferecidos, 

dificuldade de locomoção ou preocupação com a violência.  

 

Na relação das 20 cidades paulistas com população acima de 100.000 

habitantes, São José dos Campos aparece em 18º lugar, o que indica que apesar de ser um 

centro urbano que atrai os profissionais médicos, comparativamente às demais grandes 

cidades do estado de São Paulo, ainda há espaço para aumento da quantidade de 

profissionais. 
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No ranking dos estados brasileiros, Distrito Federal, Rio de Janeiro, 

Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo são as unidades da federação com as 

maiores taxas de médicos por habitantes.  Estes estados possuem concentração de médicos 

acima da média nacional, que é de um (1) médico para 551 habitantes. 
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No conjunto, os dados parecem indicar que São Paulo e Brasil têm 

escassez de médicos, se comparados a outros países. Mas a realidade é diferente: há grande 

desequilíbrio na distribuição territorial dos médicos, algumas áreas do país têm altíssimas 

concentrações, próximas de países desenvolvidos, enquanto há regiões onde esse indicador 

é comparável a países africanos. 
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Na comparação por regiões do país há maior concentração de médicos na 

região Sudeste, seguida pela região Centro-Oeste e a região Sul. Já o Nordeste e o Norte 

são as regiões com as mais baixas densidades de médicos. Na região Sudeste, onde 

habitam 42% da população, estão 57% dos médicos do país e somadas às regiões Norte e 

Nordeste têm-se 37% da população e apenas 20% dos médicos. 

 

 

 

O Estado São Paulo tem concentração de médicos muito próxima ao 

Reino Unido e ao Canadá e idêntica aos Estados Unidos. Já o Brasil como um todo 

concentra menos médicos que a maioria dos países desenvolvidos.  

 



45 

 

 

 

O Estado de São Paulo teve um crescimento do número de médicos de 

forma mais acelerada que muitos países. Segundo estudo da Organização para Cooperação 
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e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o número absoluto de médicos em 30 países 

analisados havia crescido 35% nos 15 anos anteriores. Em São Paulo o crescimento 

foi de 48% em 10 anos. 

 

O aumento do número de médicos e da concentração de médicos por 

habitantes no Estado de São Paulo está ligado à abertura desenfreada de novos cursos de 

Medicina no estado e no país. Como aproximadamente 38% dos médicos de São Paulo 

formaram-se fora do estado, os cursos abertos em outros estados também têm reflexo no 

aumento de médicos. 

 

Na última década, de 2000 a 2009, São Paulo registrou mais de 32.000 

novos médicos. Neste período foram abertos no país 78 novos cursos de Medicina, 58 

deles privados. Neste universo de 78 cursos (sete deles abertos no Estado de São Paulo), 

apenas 31 já formaram novas turmas, revelando que o contingente de médicos continuará 

em franca expansão. O Brasil já conta com 181 escolas médicas em atividade. Abertas há 

mais de seis anos (tempo de duração do curso de medicina), 134 delas formaram cerca de 

13.000 novos médicos em 2009. Outras 47 escolas, já em funcionamento, terão suas 

primeiras turmas formadas nos próximos anos. 

 

Durante muito tempo foi divulgado equivocadamente no Brasil que a 

relação de um médico para 1.000 habitantes seria considerada ideal pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). A relação entre o número de médicos e o número de habitantes, 

é um indicador importante usado, para avaliar sistemas de saúde e para medir o índice de 

desenvolvimento humano (IDH) dos países. 
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Não há um índice recomendável que possa ser generalizado, pois 

depende de fatores regionais, sócio-econômicos, culturais e epidemiológicos, entre outros, 

que variam de região para região, de país para país. A jornada de trabalho médico, as 

especialidades médicas disponíveis, assim como as necessidades da população podem 

variar de acordo com a região ou município e por isso, não existe uma concentração ideal 

de médicos.  

 

Perfil do Médico: 

 

Levantamento do Cremesp revelou mudanças e tendências importantes 

no perfil do médico paulista no início deste século XXI. Ao longo da metade do século 

passado, o cenário permaneceu sem alterações significativas quando se compara gênero, 

idade, número de profissionais formados e sua distribuição geográfica.  

 

Profissionais cada vez mais jovens 

 

Há uma tendência a um mercado com médicos cada vez mais jovens. 

Entre 1980 e 2000, o número de novos registros de médicos ficou entre 2,2 mil a 2,3 mil 

por ano, subindo para mais de 3.000 a partir de 2002 e atualmente mais de um quarto dos 

profissionais em atividade, 28,67%, está no exercício da profissão há nove anos ou menos. 

Dentro deste percentual, metade trabalha há quatro anos ou menos. 
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Inicio da predominância feminina entre os médicos 

 

Atualmente as mulheres representam 38,35%, e os homens 61,65%. 

Levantamentos recentes observam um número cada vez maior de mulheres na profissão. É 

só a partir da década de 80 que vai se observar uma diminuição da predominância 

masculina no mercado e nos cursos de graduação. E só nos anos 2000 que a faixa mais 

jovem de médicos, de 20 a 24 anos, se tornou cada vez mais feminina. Entre os formandos 

inscritos em 2006, mulheres são a maioria pela primeira vez. Esta é uma tendência que 

parece irreversível entre os novos profissionais, mas a presença no mercado, ainda é 

masculina.  
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Média de idade do profissional médico é de 42 anos 

 

Há uma distribuição bastante equilibrada dos médicos por idade na faixa 

etária que vai de 25 anos a 59 anos. Um total de 86,61% dos profissionais que atua no 

Estado de São Paulo está nessa faixa de idade. A presença só é ligeiramente maior no 
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grupo de 30 a 34 anos, onde estão 14,22% dos médicos, mas a média de idade fica em 

torno de 42 anos. 

 

O Mercado do trabalho Médico no estado de São Paulo 

 

O estudo realizado pelo Instituto Datafolha de Pesquisas revela 

informações importantes, entre as quais, que os médicos paulistas cumprem carga horária 

excessiva de trabalho e acumulam múltiplos empregos. O Sistema Único de saúde (SUS) é 

o maior empregador de médicos no Estado e os médicos atuam principalmente em 

hospitais públicos, particulares e em consultórios, além de dados sobre o ganho mensal da 

categoria e as restrições impostas pelos planos de saúde e sobre as condições de trabalho. 

 

Números de trabalhos dos Médicos 

 

Dos entrevistados na pesquisa, a minoria tem apenas um trabalho, sendo 

apenas 18% do total, enquanto que a porcentagem é de 25% para aqueles com dois 

trabalhos, 27% para três trabalhos e chega a 30% para aqueles que informaram ter quatro 

trabalhos ou mais. Dez por cento dos médicos disseram ter seis empregos ou mais. 

 

Boa percentagem (15%) dos que trabalham em seis lugares são daqueles 

que ganham mais, e na faixa etária entre 30 e 49 anos. No geral, a pesquisa não revela 

grandes diferenças no número de vínculos de trabalho quando se divide os profissionais 

por gênero e região de atuação. A média de três empregos predomina em todos os 

segmentos, fugindo à regra apenas no grupo mais jovem onde 61% têm entre um e dois 

empregos – fato que se explica, em parte, pelo número de plantões que fazem e que 
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consomem 24 horas cada um, já que mais da metade desse grupo etário afirma trabalhar 

mais de 60 horas. 

 

 

 

Locais de trabalho 

 

O vínculo mais comum entre os médicos é com o hospital público, onde 

trabalham 51% deles, e com os hospitais particulares, onde estão 44% dos entrevistados. 

Há 40% que atuam em consultório particular, 28% com clínicas e 24% com Unidades 

Básicas de Saúde. 
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Jovens são minoria nos consultórios e maioria nos hospitais públicos, 

onde 76% dos profissionais de até 29 anos disseram trabalhar nessas instituições. Entre 

aqueles com 50 anos ou mais, apenas 39% têm vínculo com hospital público. 

 

Apenas 13% dos mais jovens se encontram os consultórios particulares, 

contra 53% dos profissionais com 50 anos ou mais. É nos consultórios que se encontra a 

maioria dos médicos que recebem R$ 12 mil ou mais, sendo 57% deles. 

 

Em 28% dos vínculos de trabalho dos médicos estão as clínicas que 

geralmente atendem consultas particulares ou de planos de saúde, mas não atendem SUS. 

Estas clínicas além de consultas fazem exames e pequenos procedimentos, não 

apresentando variação importante entre os grupos. 

 

O segundo lugar de trabalho que mais contrata, são os hospitais 

particulares, e 44% dos médicos disseram ter um emprego nessas instituições. Não há uma 

variação significativa nesse item entre sexo, idade, renda e região. Mas há um número 

menor de profissionais acima de 50 anos (29%, contra uma média de 44%), indicando uma 

possível migração dessa faixa etária para consultórios particulares, onde eles são 53% 

contra 40% da média. 

 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde 24% dos profissionais 

mantêm vínculo, se mostram uma opção procurada por um número significativo daqueles 

que ganham acima de R$ 6 mil (41%), mas aparentam não atrair tanto os jovens, que a essa 

altura de suas formações necessitam da prática nos hospitais. Uma explicação para o 

trabalho em UBS de médicos com mais anos de experiência é que estariam dividindo seu 
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trabalho entre o consultório médico e o atendimento público nos postos de saúde, 

garantindo a segurança do vínculo público e optando por melhor qualidade de vida – já que 

nas UBS o estresse profissional muitas vezes é menor que nos hospitais. 

 

Outros locais representativos são empresas, onde atuam 14% dos 

profissionais, concentrando médicos com salários mais altos, além das faculdades públicas 

(onde atuam 12% dos médicos) e as privadas, 6%. Embora se saiba que na média essas 

instituições não pagam bons salários, acabam atraindo aqueles acima de 30 anos e com 

melhor remuneração, já que o status de professor, se não significa por si só um ganho 

salarial importante, implica numa visibilidade profissional que pode resultar em maiores 

retornos ou ser um diferencial em outros locais de trabalho. 
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Carga Horária Semanal 

 

Os médicos paulistas entrevistados trabalham na média 52 horas por 

semana, acima das 48 horas semanais definidas como carga horária aceita pela CLT. 

Aproximadamente 30% dos profissionais afirmam trabalhar mais de 60 horas semanais. 

Dentro deste grupo encontramos a metade do total de médicos com até 29 anos de idade. 

Ainda dentro deste grupo que trabalha mais de 60 horas por semana, os médicos entre 30 e 

49 anos são 32% e aqueles com 50 anos ou acima são 18%. Há, portanto, uma redução no 

número de horas à medida que sobe a faixa etária.  

 

Com relação à baixa carga horária semanal, ninguém com até 29 anos 

disse trabalhar até 20 horas, enquanto 18% dos médicos com 50 anos ou acima fazem essa 

carga horária. Na média, os mais jovens cumprem 65 horas por semana, enquanto aqueles 

com 50 anos ou mais trabalham 46 horas. 

 

A maioria dos médicos que trabalha em diversos empregos faz menos de 

20 horas semanais por emprego, com exceção dos hospitais públicos e órgãos públicos. 

Nos hospitais particulares, 54% dos médicos cumprem menos de 20 horas. Nos 

consultórios privados, 70% dos médicos fazem menos de 20 horas. Também nas clínicas, 

centro de saúde, empresas e faculdades, a maioria dos médicos cumpre até 20 horas, ou 

menos.  

 

O que se constata diante desses números é que o regime de dedicação 

integral e plena, que certamente garantiria maior dedicação ao paciente e menor estresse 

para o profissional, praticamente não existe no meio médico.  
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Ganho mensal proveniente da profissão 

 

Pouco menos da metade dos médicos ganha entre R$ 3 mil e R$ 9 mil 

com o exercício da profissão. Dos entrevistados, 8% disseram ganhar até R$ 3 mil e 12% 

afirmaram receber mais de R$ 12 mil. O maior grupo de médicos, 26% dos entrevistados, 

disse ganhar entre R$ 3 mil e R$ 6 mil, e 19% recebe entre R$ 9 mil e R$ 12 mil mensais.  

 

A soma do ganho mensal se modifica bastante de acordo com sexo e 

faixa etária. Mulheres e mais jovens recebem menos. As mulheres são maioria nas faixas 

salariais que vão até R$6 mil (48% contra 25% dos homens). E são apenas 3% contra 17% 

dos homens na faixa de R$ 12 mil ou mais. 
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Um terço dos médicos jovens com até 29 anos recebe até R$ 3 mil e 

nenhum deles disse ganhar acima de R$ 12 mil. Já entre aqueles acima de 30 anos, apenas 

3% recebem até R$ 3 mil. E 36% do grupo acima de 50 anos ganha R$ 9 mil ou mais.  

 

 

 

Valor da consulta particular 

 

Nos consultórios médicos, a média da consulta particular é de R$ 145. A 

grande maioria, 70%, cobra até meio salário mínimo, ou seja, menos de R$ 190. Outros 

18% cobram acima disso e 13% se recusaram a informar. São os médicos do interior e 

aqueles que ganham até R$ 6 mil que, em média, cobram menos pela consulta – média de 

R$ 117 e R$ 110, respectivamente. Médicos que ganham mais e os médicos da Região 

Metropolitana cobram média mais alta, R$ 185 e R$ 166, pela consulta, respectivamente. 
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Valor mensal gasto para manter a atividade profissional 

 

Médicos paulistas gastam mensalmente em média, R$ 2,5 mil com a 

atividade profissional, levando em conta todas as despesas, inclusive com manutenção do 

consultório, transporte, estacionamento, alimentação, atualização profissional, impostos, 

etc. Um quinto do total disse gastar até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 1.140 por mês. 

Nesse grupo, se destacam os mais jovens (35% dos médicos com até 29 anos), as mulheres 

(26%), entre os que ganham até R$ 6 mil por mês (38%) e os que moram na Região 

Metropolitana. 

 

No grupo dos que gastam R$ 2.281, mais se destacam os que ganham 

mais de R$ 12 mil (59%), os que ganham entre R$ 6 mil e R$ 12 mil (47%), os que moram 

no interior (43%) e os do sexo masculino (40%). No grupo de maior renda, a média de 

gastos chega a R$ 4.760.  
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Registro de Pessoa Jurídica 

 

Existe uma tendência de redução nos vínculos formais de trabalho e de 

terceirização e informalidade à medida que aumenta o registro de pessoa jurídica para 

prestar serviço médico. Há cada vez mais profissionais que são obrigados pelos 

empregadores, principalmente planos de saúde, a constituir uma pessoa jurídica. 

 

Do total de entrevistados, 38% disseram possuir registro de pessoa 

jurídica, ou seja, abriram uma empresa para poder fornecer nota e prestar serviços. Nesse 

grupo, predominam os homens (42%), os profissionais de 30 a 49 anos (48%) e aqueles 

que ganham mais de R$ 12 mil. A não abertura de firma, cuja média é de 61%, é mais 

comum entre aqueles de até 29 anos, os que ganham até R$ 6 mil (77%) e os moradores do 

interior (66%).  
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A tendência é que o aumento de tempo na profissão e a necessidade de 

diferentes vínculos levem a um crescimento cada vez maior dos registros de médico como 

pessoa jurídica. 

 

 

 

Desenvolvimento de atividades de pesquisa e docência 

 

Poucos médicos se dedicam à pesquisa nas faculdades. A maioria dos 

médicos que trabalha em faculdades se dedica ao ensino, ou combina a docência com a 

pesquisa. Entre os que trabalham nas faculdades públicas, 20% fazem apenas pesquisa, 

contra 4% nas particulares. Nessas últimas, o maior grupo, 34%, afirma só ensinar, e 

29% dizem dar aulas e fazer pesquisa. Nas particulares, 21% afirmaram desenvolver 

“outras atividades”, que poderiam ser as de coordenação de cursos ou mesmo funções 

administrativas. 

 

Apenas 12% dos médicos têm vínculo com faculdade pública e 6% com 
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particular. O que se vê é que apenas uma minoria deles se dedica exclusivamente à 

pesquisa, um terço combina pesquisa e ensino, outro terço apenas dá aula e os demais 

exercem funções outras. 

 

 

 

Relação entre Médicos e Planos de Saúde Privados 

 

Aproximadamente 55% dos médicos paulistas, atende os pacientes 

através de convênio médico e a grande maioria deste grupo (43%) afirma ter sofrido 

restrições ou imposições das operadoras de plano de saúde. Dentre as restrições, pode-se 

citar autorização de consultas, internações, exames e procedimentos. 
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Devido à ampla diversidade do mercado de trabalho médico, existe um 

terceiro grupo de profissionais que não trabalham em consultório, clínica ou hospital 

particular. Este grupo de profissionais (aproximadamente 27% do total) atua em locais tais 

como empresas, academias de esporte, laboratórios de análises clínicas, locais onde não 

existe convênio médico. 

 

Considerando os três grupos definidos pela pesquisa Datafolha-Cremesp, 

tem-se que são os homens que mais atendem por convênio (59% contra 49% das 

mulheres), os que ganham acima de R$ 12 mil (64%) e os profissionais que moram no 

Interior – 61% contra os 52% que atuam na Região Metropolitana. Apenas 12% dos 

médicos do interior não atendem convênios. 

 

No grupo que não trabalha em consultório, clínica ou hospital particular, 

as mulheres são maioria (31% contra 24% dos homens) e os que ganham até R$ 6 mil 

(33%). Chama à atenção a porcentagem de 41% dos jovens até 29 anos nesse grupo. 
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Os dados permitem observar que os mais novos no mercado, além de ter 

ganhos menores, precisam sobreviver fora do circuito das clínicas, hospitais e consultórios. 

Desta forma, acumulam funções em instituições como empresas, fundações, academias, 

casas de repouso, etc, apesar de, segundo a mesma pesquisa, prevaleceram nos hospitais, 

certamente nos plantões. 

 

 

 

Os convênios médicos pagam na média R$ 30 por consulta, sendo que 

47% recebem até R$ 30 como valor médio, e 29% recebem R$ 31 ou mais e o restante não 

sabe ou não opinou. Um grupo de 55% disse receber até R$ 30 como maior valor e 56% 

afirmam ganhar R$ 31 ou mais como maior valor. 

 



63 

 

 

 

As principais queixas de restrições são sobre exames e internações, sendo 

que a grande maioria (82%) citou dificuldades com a “autorização de consultas, 

internações, exames, procedimentos e insumos”. Quase a mesma porcentagem deles 

(81%), informou restrições em “glosar procedimentos ou medidas terapêuticas”. Nesses 

dois grupos, metade disse que as operadoras interferem muito, e 33% afirmaram que 

“interferem um pouco”. 

 

Outras interferências citadas foram sobre “restrição a doenças pré-

existentes” (59% citaram essa dificuldade), “tempo de internação de pacientes” (55%), 

“atos diagnósticos e terapêuticos mediante designação de auditores” (54%) e 

“descredenciamento” (42%). Outros 38% afirmaram que a operadora interfere na 

determinação do “período de internação pré-operatório”. 
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Além dessas restrições e imposições que interferem no exercício 

profissional do médico e no direito do paciente, 22% dos entrevistados citaram a “quebra 

de sigilo” por parte das operadoras. Esses dados revelam a gravidade e a deterioração nas 

relações entre o mercado e o médico, com sérios riscos e prejuízos para profissionais e 

pacientes. 

 

 

 

1.2.2 Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

Uma das bases para o marketing é a constante análise do ambiente ao 

qual se está inserido. Este ambiente de negócio, assim como qualquer outro, está em 

constante mudança, que pode alterar os rumos de atuação de uma profissão. É possível 
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identificar movimentos ou tendências da área de atuação, partindo de uma boa percepção 

do ambiente e de informações qualificadas. Os médicos atentos a estas mudanças, e que 

souberem adequar o serviço oferecido, criarão uma vantagem competitiva e efetivamente 

terão maiores chances de prosperar.  

 

Analisar o ambiente e suas mudanças deve ser uma atividade não apenas 

no momento de se montar um consultório, mas também deve ocorrer para profissionais 

com carreira consolidada, visto que o ambiente é extremamente dinâmico e deve ser 

monitorado de perto para evitar que mudanças tragam prejuízos ou dificuldades para a 

atuação do médico em sua especialidade.  

 

É importante ressaltar que toda mudança pode significar uma 

oportunidade ou uma ameaça. Ao termo oportunidade, entende-se como uma mudança de 

origem externa que afeta uma organização ou um profissional de forma positiva. Ao termo 

ameaça, entende-se como uma mudança de origem externa que afeta negativamente uma 

organização ou um profissional. 

 

O impacto de uma mudança seja ela uma oportunidade ou uma ameaça, 

vai variar de acordo com as forças e fraquezas do profissional médico. Ao termo força, 

entende-se como uma característica interna de uma organização ou de um profissional, que 

confere a estes, boas condições de reagir a uma ameaça, ou de aproveitar uma 

oportunidade. Ao termo fraqueza, entende-se como uma característica interna de uma 

organização ou de um profissional, que confere a estes, dificuldade para reagir a uma 

ameaça ou de aproveitar uma oportunidade.    
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Estes quatro pontos, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças são 

fundamentais para a elaboração da estratégia do profissional médico. Somente levando em 

conta estes pontos é que se torna possível elaborar uma linha de conduta que contemple 

uma série de decisões. Estas decisões devem garantir que os objetivos estabelecidos pelo 

profissional médico possam ser cumpridos, levando em conta as incertezas do ambiente e 

fazendo o melhor uso dos recursos existentes, atingindo desta forma, um maior sucesso na 

oferta de seus serviços. 

 

Estudo do ambiente 

Ambiente é o meio em que se vive e que contempla uma séria de fatores 

que afetam a atuação do médico. Entre estes fatores, podemos citar os de origem 

econômica, tecnológica, geográfica, social, cultural e política. O ambiente deve ser 

analisado segundo seu grau de influência na atuação do médico.  

 

Uma influência externa é caracterizada como proveniente de um macro-

ambiente, sobre o qual o médico não tem controle, podendo apenas observar o que ocorre, 

não apenas fora do seu consultório, mas também além da sua área de atuação, a Medicina. 

Vários fatores externos podem influenciar a prática médica, podendo ou não atingir a 

carreira dos médicos. Entre estes fatores estão demografia, política, tecnologia, aspectos 

legais, entre outros. Como exemplo hipotético, pode-se citar uma nova lei promulgada pelo 

governo sobre o relacionamento entre médicos e operadoras de planos de saúde, que afete 

a forma de faturamento dos serviços prestados. Esta hipotética decisão governamental traz 

conseqüências aos profissionais da área. 
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Uma influência interna é caracterizada como proveniente de um micro-

ambiente, sobre o qual o médico ou associações de médicos podem ou não ter controle, 

devido a serem aspectos com relação específica à área da saúde e com as carreiras deste 

campo de trabalho. Entre estes fatores estão influência dos convênios de saúde, 

concorrência entre médicos, modernização de equipamentos, entre outros. Como exemplo 

hipotético, pode-se citar um aumento ou diminuição da demanda de tratamento de 

determinadas doenças.  

 

Por fim, temos influência interna de menor abrangência, caracterizada 

como proveniente de um ambiente interno, ou seja, se tratam daquelas, as quais afetam de 

forma direta a gestão do consultório, estando sob total controle do médico. Como exemplo 

deste tipo de influência, temos o relacionamento do médico com seus funcionários, 

fornecedores, pacientes, além de rotinas, processos de atendimento, decoração do 

consultório, etc. 

 

Estudo do ambiente analisando um consultório médico de Ginecologia e 

Obstetrícia na cidade de São José dos Campos: 

Forças e fraquezas detectadas no Sistema de Informação de Marketing Médico (SIMM): 

 

Analisando os resultados da pesquisa de satisfação das pacientes em 

relação ao serviço prestado pelo consultório de Ginecologia e Obstetrícia já temos 

identificado: 

 

Força: Qualidade do atendimento no momento da consulta. 
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Fraqueza: Agendamento das consultas e atendimento na recepção. 

 

Analisando os dados obtidos do sistema de cadastro das pacientes, 

podemos identificar os seguintes pontos: 

 

Força: Sistema de cadastro das pacientes com bases de dados exploráveis 

e relatórios para análise. 

 

Fraquezas: Falta de análise dos dados de desempenho do negócio e 

estruturação dos dados para determinados tipos de análise. 

 

A fraqueza citada acima sobre a falta de uma maior estruturação dos 

dados impossibilitou que para este trabalho fossem levantadas algumas informações 

relevantes, tais como: 

 

Origem das pacientes cadastradas nos últimos 12 meses (x % do 

convênio A, y % do convênio B, etc...). 

 

Índice de fidelização (relação entre pacientes novos e antigos). 

 

Dados pessoais mais completos (detecção do bairro das pacientes para 

análise da proximidade com o endereço do consultório). 

 

Fonte de entrada das pacientes (indicação de outros pacientes, médicos 

prescritores, empresas ou outras fontes). 
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Além da pesquisa de satisfação e dos dados das pacientes, outra análise 

foi feita pelo profissional médico responsável pelo consultório sobre pontos fortes e fracos 

do momento atual de seu negócio. Seguem na tabela abaixo, os resultados: 

 

 

 

Oportunidades e ameaças detectadas no Sistema de Informação de 

Marketing Médico (SIMM): 

 

Oportunidade: Estruturar melhor as bases de dados de informações, tanto 

de cadastro das pacientes, quanto de desempenho mensal do negócio, possibilitando vários 

tipos diferentes de análise. 

 

Oportunidade: Reduzir o tempo dedicado às consultas em consultório da 
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operadora P e aumentar o tempo dedicado à operadora S.A para melhorar os resultados 

financeiros do negócio. 

 

Oportunidade: A cidade de São José dos Campos, apesar de já se tratar 

de um grande centro urbano, tem sua população crescendo a taxas maiores do que São 

Paulo e Brasil, o que viabiliza um incremento real de potenciais novos pacientes.   

 

Oportunidade: A maior concentração de faixa etária feminina na cidade 

de São José dos Campos está na faixa dos 20 anos, o que potencializa uma fidelização das 

pacientes por um maior período de tempo. 

 

Oportunidade: Apesar do aumento na quantidade de médicos no estado 

de São Paulo, São José dos Campos é entre as cidades paulistas com mais de 100.000 

habitantes SP, uma daquelas com a menor relação de médicos por habitante. 

 

Ameaça: Queda na quantidade de novas pacientes. 

 

Ameaça: A abertura de grande quantidade de novas escolas de medicina 

fará com que em pouco tempo a concorrência aumente. 

 

Ameaça: Existe uma tendência cada vez mais acentuada de um mercado 

com muitos médicos jovens e com aplicação de novas tecnologias, o que leva os 

profissionais já formados a uma constante atualização. 

 

Ameaça: Inicio da predominância feminina na profissão médica, o que 
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afeta significativamente na concorrência entre ginecologistas e obstetras do sexo feminino, 

visto que é cada vez maior a tendência de que as pacientes procurem mulheres nestas 

especialidades. 

 

Ameaça: Tendência de redução dos vínculos formais de trabalho levando 

a abertura de pessoa jurídica para prestação do serviço médico. 

 

Ameaça: Restrições dos planos de saúde, dificultando a atuação do 

profissional médico. 

 

Além das pesquisas realizadas junto ao IBGE e Cremesp, outra análise 

foi feita pelo profissional médico responsável pelo consultório sobre pontos oportunidades 

e ameaças do momento atual de seu negócio. Seguem na tabela abaixo, os resultados: 
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Outras influências Externas que podem ser citadas: 

 

• Democratização da internet e mais pessoas conhecendo doenças. 

 

• Mudanças no perfil dos pacientes – mais questionadores, dando mais 

crédito para internet do que às recomendações dos médicos. 

 

• Aumento da expectativa de vida da população. 

 

• Crescente preocupação com questões estéticas. 

 

• Pessoas cada vez mais exigentes. 

 

• Consultas tendem a se tornar cada vez mais rápidas. 

 

• Acompanhar paciente através de vídeos transmitidos pela Internet. 

 

• Facilidade no envio e recebimento de boletins pela Internet. 

 

• Crescente número de processos judiciais contra os médicos. 

 

• Queda nos rendimentos do médico. 

 

• Foco em ações preventivas. 
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• Cirurgias menos invasivas. 

 

Microambiente: 

 

• Novas tecnologias para diagnostico a distância. 

 

• Marcação de consultas via MSN. 

 

1.2.3 Formulação de objetivos 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, vários aspectos importantes 

foram abordados para o planejamento e gestão de um consultório médico. A percepção 

clara do valor de seu empreendimento, aliado às ações que compõem um sistema de 

marketing possibilitam ao médico condições de avaliar o estado atual de seu negócio. O 

próximo passo visa o estabelecimento de objetivos para o futuro do negócio.  

 

Na formulação dos objetivos, alguns critérios devem ser seguidos tais 

como, o estabelecimento de objetivos realistas; a priorização em função da importância; a 

definição de como medir os resultados esperados; a segmentação do público-alvo; a 

formulação de um plano de ações para viabilizar os objetivos propostos e por fim o 

acompanhamento e atualização deste plano de ações.  

 

Com relação à melhor estratégia para por em prática o plano de ações, 
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inexiste uma fórmula que se aplique a todos os casos. Para cada situação é necessária uma 

análise criteriosa do cenário do negócio versus objetivos estabelecidos, contemplando 

nesta análise fatores específicos e determinantes como o perfil do médico e de seus 

pacientes.  

 

Neste trabalho que aborda a realidade de um consultório médico de 

Ginecologia e Obstetrícia, os objetivos foram definidos em função da realidade 

apresentada nos dados levantados no sistema de informações de marketing e em função de 

oportunidades de atuação no mercado e de desenvolvimento de carreira do profissional. 

 

Objetivos definidos: 

 

• Estabelecimento de uma base de dados robusta que permita 

reforçar o sistema de informações de marketing médico (cadastro 

mais abrangente de pacientes e detecção completa das atividades 

realizadas durante o mês) 

 

• Especialização em cirurgias ginecológicas por vídeo 

(videolaparoscopia), sendo necessária a realização de curso 

específico e prova para obter título de especialista.  

 

• Realização de exames de histeroscopia, sendo necessária a 

realização de curso específico e prova para obter o título de 

especialista. 
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• Migração gradual nos tipos de procedimentos realizados, 

objetivando a diminuição da realização de partos, dedicando mais 

tempo aos procedimentos descritos nos itens anteriores. 

 

O primeiro objetivo visa identificar com clareza o andamento das 

atividades cotidianas do consultório, permitindo a análise de dados objetivando uma maior 

eficiência operacional. Os demais objetivos se relacionam à oportunidades de mercado que 

também são temas de realização profissional, pois no aspecto técnico se tratam de 

procedimentos que motivam e que são de interesse do profissional, e que em uma análise 

específica foi detectada uma oportunidade de mercado no cenário onde o consultório de 

Ginecologia e Obstetrícia se situa.  

 

1.2.4 Escolha da estratégia de atuação 

Identificar público alvo de acordo com os objetivos, priorizando a 

participação do público de interesse, fazendo uso da base de dados a ser construída. 

 

Focar no atendimento especializado de qualidade (aumentar participação 

de pacientes particulares e nos procedimentos citados nos objetivos). 

 

Estabelecer um plano de ações e analisar sua implantação re-planejando 

quando necessário. Este plano de ações deve conter entre outros itens: 

 

Reposicionamento do consultório diante dos pacientes. 

 



76 

 

Reformulação das rotinas de atendimento, tais como deixar de utilizar as 

fichas de paciente em papel e passar a registrar no computador; utilizar abreviaturas ou 

“OK” para agilizar o registro dos dados durante a consulta, além de reavaliação completa 

nas rotinas de atendimento pré e pós consulta, entre outros. 

 

Diferenciar com relação à concorrência (aumentar a qualidade percebida 

e criar noção de troca vantajosa para a paciente). 
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CONCLUSÃO      

Durante o levantamento de informações para a realização deste trabalho 

foi interessante perceber que existe uma grande oportunidade de desenvolvimento de ações 

e de novos trabalhos de planejamento e gestão na área da saúde.  

 

A aplicação de vários dos conceitos aqui apresentados pode ser estendida 

a uma gama enorme de cenários, sejam eles compostos por consultórios de outras 

especialidades médicas, sejam eles pela aplicação em clínicas médicas ou até mesmo em 

hospitais, que são instituições mais complexas, mas com igual oportunidade de ganhos em 

eficiência e gestão. 

 

É fato que poucos estabelecimentos de saúde, principalmente os 

consultórios médicos, priorizam ou até mesmo abordam o tema de planejamento e gestão 

do negócio. Desta forma, vislumbra-se uma nova oportunidade de negócio que se viabiliza 

através do oferecimento de serviços de consultoria, visto a detecção desta carência.   

  

É importante ressaltar que uma série de outras ferramentas de marketing 

ou de gestão estratégica e também muitos outros aspectos importantes nas relações 

humanas podem e devem ser acrescentados a este trabalho da mesma forma que um 

serviço de consultoria a ser prestado. 

 

Por fim, fica evidente o grande espaço para crescimento de outros 

trabalhos, visando o estudo e aplicação das metodologias e ferramentas para o 

planejamento e a gestão dos negócios da área de saúde.    
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