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RESUMO 

 

A saúde é elemento essencial para o bem-estar dos indivíduos, para a competitividade das 

empresas e para o desenvolvimento da sociedade. Diante da alteração do perfil sanitário e 

epidemiológico apresentado no Brasil, caracterizada pela queda nas taxas de natalidade, pelo 

aumento da expectativa de vida e pela substituição de doenças transmissíveis por doenças não 

transmissíveis, e devido aos crescentes custos da assistência à saúde, percebe-se a necessidade 

de revisão da organização da atenção prestada. Neste sentido, buscou-se desenvolver um 

plano de negócios de um benefício de saúde baseado em atenção primária ofertada para 

empresas, abordando as melhorias percebidas com o modelo proposto. O plano de negócios 

foi concebido levando-se em consideração a atuação e representatividade do Serviço Social da 

Indústria do Estado de Santa Catarina (SESI/SC) junto às empresas industriais do Estado. O 

modelo contempla a prestação da assistência por meio da Atenção Primária à Saúde, a qual 

dispõe de ações voltadas à prevenção de doenças e ao gerenciamento de riscos e condições 

crônicas de saúde, resultando em melhores indicadores de saúde, menores custos e maior 

satisfação dos usuários. A análise dos parâmetros utilizados no plano de negócios indicou a 

existência de um ambiente favorável a execução da modelagem proposta, possibilitando ao 

SESI/SC criação de valor ao melhorar os indicadores de saúde dos trabalhadores da indústria 

de Jaraguá do Sul, SC.  

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Sistemas de Assistência à Saúde; Serviços de 

Saúde  

 



  

 

ABSTRACT 
 

Health is an essential element for the well-being of individuals, for competitiveness and the 

development of society. Due to current changes in health risk profile and epidemiology in 

Brazil, characterized by the fall decrease in the birth rates, increase in life expectancy and the 

replacement of transmissible diseases for non-transmissible conditions diseases, and due to 

the rising health care costs, it is necessary to review the organization of care. In this sense, 

and based on the perceived impacts on the proposed model, it was sought to develop a 

business model based on primary health care, offered as a benefit by companies to their 

employees. The business plan was designed to taking into account the legitimacy and 

representativeness of the Social Service of the State Santa Catarina (SESI / SC) with the state 

industrial companies. The model contemplates the provision of assistance through Primary 

Health Care, which integrates health promotion, disease prevention and chronic disease 

management actions for disease prevention, and the proper management of risk and chronic 

conditions, resulting in better health indicators, lower costs and greater satisfaction of users. 

The analysis of the parameters used in the business plan indicated the existence of a favorable 

environment for the execution of the proposed model, enabling SESI / SC to create value by 

improving the health indicators of Jaraguá do Sul industry workers. 

 

Keywords: Primary Health Care. Health Care Systems. Health services  
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com levantamentos realizados, observa-se que a saúde é uma questão muito 

relevante para os brasileiros (IESS, 2015). Ainda que o país disponha de um Sistema Único 

de Saúde (SUS) instituído pela Constituição Federal de 1988 e de caráter público e universal, 

permanecem existindo muitos problemas de acesso a serviços, que incluem situações de 

emergências, internações e tratamentos. Além disso, o envelhecimento da população, aliado 

ao aumento dos fatores de risco para doenças crônicas (como a inatividade física, a 

alimentação inadequada, o uso abusivo do álcool) tem levado ao adoecimento precoce de 

muitos brasileiros, com o comprometimento da sua vida útil produtiva e da sua qualidade de 

vida. Ademais, tais razões afetam a produtividade da força de trabalho, com 

comprometimento da competitividade das empresas brasileiras. 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por muitos óbitos 

em todo mundo, apresentando duração estendida e ocorrendo por consequências 

concomitantes de fatores comportamentais, genéticos, ambientais e fisiológicos (OGATA, 

2018 p.9). Desta forma, o combate a essas doenças engloba diversas ações, desde a prevenção 

até o tratamento adequado, especialmente o investimento em redução de fatores de risco. 

Juntamente ao envelhecimento da população, constata-se que a sociedade apresentará 

pessoas economicamente ativas por mais tempo, no entanto, acompanhadas do adoecimento 

crônico. Um estudo realizado pela Universidade Victoria em 2015 mostra que a incidência de 

DCNT causam impacto negativo no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, atingindo no ano 

de 2030 aproximadamente 8,7% do PIB, o equivalente a 184 bilhões de dólares (SWEENY, 

RASMUSSEN E SHEEHAN, 2015). 

Isto posto, o ambiente de trabalho passa a ser considerado um local singular para a 

abordagem de fatores de risco e promoção da saúde. Os exames periódicos, exigidos pelas leis 

trabalhistas, são ferramentas importantes e que podem possibilitar o conhecimento e 

segmentação da população por meio da análise integrada de dados, conferido menores taxas 

de absenteísmo, presenteísmo, doenças ocupacionais, contribuindo para elevação da 

produtividade e consequente redução de custos com assistência médica (OGATA, 2018 p.11). 

Um passo importante dado pelas empresas tem sido o investimento em programas de 

saúde com o objetivo de aumentar a satisfação e a produtividade no trabalho e consequente 

redução do absenteísmo e desembolsos desnecessários com problemas de saúde. O 

investimento em práticas positivas de qualidade de vida e bem-estar pode resultar em 

diferenciais competitivos as suas organizações. 
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Já na perspectiva sistema de saúde, o modelo existente está centrado na doença, sem 

correlação com práticas integrais, desconsiderando a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças. Por sua vez, despreza mudanças demográficas, epidemiológicas e nutricionais da 

população. Ressalta-se que o modelo comumente ofertado na saúde, consiste em atividades 

fragmentadas, centrada na produção de procedimentos, predominando a desarticulação do 

cuidado, reduzindo, com isso, a eficiência da assistência prestada. Além disso, a prestação da 

assistência ocorre de forma reativa e episódica, baseada na demanda espontânea, no acesso 

desordenado, com inadequada utilização dos recursos e serviços. (MALTA et al., 2004) 

Sendo assim, para transformação dessa realidade impõe-se a necessidade de diversas 

mudanças, dentre elas a forma de organização da atenção à saúde, notadamente a partir de 

modelos que consideram a assistência de forma integrada.  

Percebe-se que um caminho nessa direção tem sido a adoção de práticas assistenciais 

baseadas nos princípios da Atenção Primária à Saúde (APS), tendo em vista sua capacidade 

de atendimento às necessidades apontadas na mudança no perfil epidemiológico da 

população, incluindo ações de prevenção, promoção, cura e reabilitação. 

De acordo com Starfield (2002), a APS compartilha características com outros níveis 

do sistema de saúde, como a responsabilidade pelo acesso, qualidade, custos, atenção à 

prevenção, assim como tratamento, reabilitação e trabalho em equipe. A APS aborda os 

problemas mais comuns na comunidade, oferecendo serviços de prevenção, cura e 

reabilitação para maximizar a saúde e o bem-estar, como também integra a atenção quando há 

mais de um problema de saúde, suporta o contexto no qual a doença existe e influencia a 

resposta das pessoas a seus problemas de saúde. Nesse contexto, ainda, destacamos que 

pacientes com múltiplos diagnósticos e queixas confusas são predominantes na atenção 

primária, indicando aderência ao desafio apresentado na atualidade. (ANS, OPAS, 2018). 

Do ponto de vista do usuário, a atenção primária revela-se um modelo gerador de boa 

avaliação e resultados positivos quanto à experiência do paciente. Baicker e Chandra (2004) 

demonstraram em um estudo americano que os Estados com mais profissionais de cuidados 

primários obtiveram resultados de maior qualidade e menores custos. Ainda, em recente 

pesquisa sobre qualidade e experiência do atendimento ambulatorial nos Estados Unidos para 

adultos com ou sem cuidados primários, os autores concluíram que aqueles com cuidados 

primários tiveram uma percepção de valor maior no cuidado prestado que os demais, assim 

como melhores experiências nos cuidados de saúde (LEVINE, LANDON e LINDER, 2019). 

 A despeito das evidências internacionais acerca do benefício da APS, dos 

movimentos que as empresas têm realizado em busca de melhores indicadores de saúde de 
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seus trabalhadores, percebe-se ainda há necessidade de desenvolvimento de ações de atenção 

integral à saúde no Brasil.  

Diante do exposto, o propósito deste trabalho aplicado é desenvolver um plano de 

negócios de um benefício de saúde baseado em atenção primária ofertada para as empresas. 

Considera-se nesse plano a interface do Serviço Social da Indústria do Estado de Santa 

Catarina (SESI/SC) junto às empresas, tendo em vista que a entidade possui desempenho 

consolidado na área da saúde no Estado, especialmente com atividades de saúde e segurança 

no trabalho e promoção à saúde. Assim, a proposta apresentada neste estudo indica à 

organização um papel de promotora de um novo serviço no mercado, voltado especialmente 

aos empregados sem planos privados de assistência em saúde. 

Busca-se por meio do desenvolvimento deste plano de negócios responder à questão 

de pesquisa: quais melhorias são percebidas no desenvolvimento de um modelo de negócio 

transformando a atenção primária em um benefício de saúde para as empresas? 

O trabalho está organizado em capítulos. No presente capítulo objetivou-se apresentar 

o cenário e as necessidades de saúde atuais, assim como relacionar a relevância do tema 

proposto no trabalho. Após, no REFERENCIAL TEÓRICO, buscou-se evidências em 

publicações relacionadas ao tema estudado. Na METODOLOGIA, foram especificadas as 

etapas para desenvolvimento do Plano de Negócios, seguido dos RESULTADOS, 

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico disposto neste trabalho aplicado tem por objetivo apresentar, por 

meio de estudos publicados e da legislação vigente, dados de custos em saúde; os desafios da 

Atenção Primária à Saúde (APS), considerando históricos e atributos; a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) e o exercício da APS; e, por fim, uma avaliação de resultados 

relacionados aos serviços de atenção primária. 

 

2.1 Custos em Saúde 

 

Dados de diversas organizações indicam que os custos em saúde têm aumentado de 

forma significativa, possuindo taxas superiores à inflação na maior parte dos países do 

mundo. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), a taxa média anual de crescimento real dos gastos per capita com saúde alcançou, 

para o conjunto de seus países membros, 1,4% no período entre 2009 e 2016. Esse dado 

evidencia que o custo com saúde tem crescido 1,4% a mais, em média, que os demais preços 

da economia (OCDE, 2017, p. 133). De fato, em uma amostra com 60 países, uma empresa de 

consultoria da área de seguros e de gestão de riscos avaliou, em período recente, que as taxas 

de crescimento dos custos de assistência médica têm sido sistematicamente superiores à 

inflação (WILLIS TOWERS WATSON, 2017). 

Complementando, um recente estudo de tendências de custos de saúde mostrou que o 

aumento dos custos e da prevalência de condições crônicas são fenômenos globais, revelando 

que as empresas continuarão com perspectiva de um custo organizacional agregado e perdas 

de produtividade dos funcionários, a menos que os fatores que contribuem com esses padrões 

sejam verdadeiramente tratados (AON, 2019). Apenas nos Estados Unidos da América, 

estima-se que cerca de 90% do custo total anual em saúde de US$ 3,3 trilhões, são 

direcionados para pacientes com doenças crônicas, saúde bucal e doenças mentais e suas 

complicações. (CDC, 2019; BUTTORF, RUDER, BAUMAN, 2017) 

 

2.2 Desafios da Atenção Primária à Saúde 

 

A situação epidemiológica brasileira tem sido definida como tripla carga de doenças, 

pois envolve, ao mesmo tempo, uma agenda não concluída de infecções, desnutrição e 

problemas de saúde reprodutiva; o desafio das doenças crônicas e de seus fatores de riscos, 
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como o tabagismo, o sobrepeso, a obesidade, a inatividade física, o estresse e a alimentação 

inadequada; e ainda o forte crescimento das causas externas (MENDES, 2011, p. 44). 

Tal configuração aponta para uma readequação importante nos sistemas de atenção à 

saúde, uma vez que representam respostas organizadas às necessidades da sociedade. 

Observa-se na Figura 1 as principais causas de anos de vida perdidos por morte prematura no 

Brasil. 

 

 

Figura 1 – Causas de anos de vida perdidos por morte prematura (2016) e variação percentual 2005-2016 
Fonte: INSTITUTE FOR HEALTH METRICS AND EVALUATION, 2016. 

 

Os novos modelos de atenção considerando as condições crônicas chamam atenção 

para uma proposta de sistema coordenado e contínuo, baseado na colaboração entre gestores, 

prestadores e usuários. 

Diante disso, a conceituação de Redes de Atenção à Saúde (RAS) definida por Mendes 

indica um caminho. 

 

As redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 
de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma 
ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e 
integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde - 
prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e 
de forma humanizada -, e com responsabilidades sanitárias e econômicas por esta 
população (MENDES, 2015, p. 19). 

 

Ainda, segundo o autor, ao se avaliar o tipo de atendimento por condição de saúde na 

APS, verifica-se que do total de 28 problemas de saúde, 21 (82%) são condições crônicas e 7 

são condições agudas (18%). Isso mostra que a demanda na APS é fortemente concentrada em 

condições crônicas (MENDES, 2015). 
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O modelo assistencial da APS refere-se a um conjunto de práticas em saúde, 

individuais e coletivas, que no Brasil, durante o processo de implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), passou a ser denominado de atenção básica à saúde. Nos dias atuais, é 

considerada internacionalmente a base para um novo modelo assistencial de sistemas de saúde 

que tenham em seu centro o usuário-cidadão (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, p. 575). 

A APS é o primeiro nível de atenção dentro do sistema (acesso de primeiro contato), 

caracterizando-se, principalmente, pela longitudinalidade e integralidade da atenção e a 

coordenação da assistência dentro do próprio sistema de saúde (STARFIELD, 1992). 

O desafio da APS está em reorganizar o modelo de atenção à saúde e operacionalizar 

atividades fundamentadas nos determinantes sociais da saúde, haja vista seu potencial em 

oferecer um cuidado de melhor qualidade e ao longo do tempo reduzir custos assistenciais, 

inclusive em modelos privados de financiamento (LEWIS, 2017). 

 

2.3 Histórico e Atributos de APS  

 

As primeiras concepções de APS datam de 1920, no Relatório Dawson, o qual 

apresenta a organização do sistema de atenção à saúde do Reino Unido em diversos níveis: os 

serviços domiciliares, os centros de saúde primários, os centros de saúde secundários, os 

serviços suplementares e os hospitais de ensino. Os centros de saúde primários seriam 

responsáveis pela capilaridade, estando mais próximos das residências das famílias e nele 

estariam as equipes de generalistas. Os centros de saúde secundários abrigariam os 

especialistas, em modalidade ambulatorial e, finalmente, o hospital terciário seria o local para 

pacientes e casos mais graves (PENN et al., 1920). 
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Figura 2 – Estrutura da rede de serviços prevista para um território, segundo o relatório Dawson 
Fonte: Dawson, 1964. 

 

Na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em 1978 

na cidade de Alma Ata, no Cazaquistão, a APS foi assumida como atenção à saúde essencial 

(OMS; UNICEF, 1979). Após o evento, o entendimento avançou em definição, 

uniformizando o conceito de APS, especialmente pelo trabalho de Barbara Starfield. 

Desse modo, atualmente quase que universalmente se aceita que os quatro atributos 

essenciais da atenção primária à saúde são: (a) acesso; (b) coordenação; (c) longitudinalidade 

e (d) integralidade ou cuidado abrangente (do inglês “comprehensiveness”). (ANS, OPAS, 

2018). 

 

(a) acesso: pode ser definido como “porta de entrada” do sistema e pode ser medido 

pela facilidade com que o paciente consegue um encontro com sua equipe e seu 

médico de referência. É o atributo essencial frequentemente listado como mais 

importante; 

(b) coordenação: está relacionada à atitude de referenciar os pacientes a outros pontos 

de atendimento (especialidades ou exames), no entanto, sem perder o vínculo com 

a equipe da APS; 
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(c) longitudinalidade: significa cuidado ao longo do tempo, passando por todas as 

fases do ciclo de vida; 

(d) Integralidade: representa a capacidade de oferta e resolubilidade de um serviço, 

sendo realizado pela equipe de saúde da família. 

 

Em 2018, a Conferência Global de Atenção Primária à Saúde, organizada novamente 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), deu origem a Declaração de Astana. Nesta, a APS assume notoriedade, sendo 

conceituada como alicerce necessário para a busca da cobertura universal de saúde, tendo em 

vista o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além de reforçar o 

investimento em ações que promovam saúde e bem-estar num enfoque mais eficaz, eficiente e 

equitativo, reduzindo as desigualdades sociais (GIOVANELLA e RIZZOTTO, 2018). 

 

2.4 Política Nacional de Atenção Básica  

 

A Política Nacional de Atenção Básica no Brasil (PNAB), aprovada pelo Ministério da 

Saúde em 2006, caracteriza a atenção básica como um conjunto de ações de saúde 

individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. 

A PNAB tem como objetivo principal desenvolver atenção integral com resultados na 

condição de saúde e autonomia das pessoas, interferindo nos determinantes e condicionantes 

de saúde da coletividade, por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão participativas, 

realizada por equipe multiprofissional e dirigida a população em território definido. Possui 

vistas à utilização de tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, voltadas à 

resolução de problemas de saúde de maior frequência e relevância da população. Pressupõe o 

contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. 

A atenção básica considera o usuário como um sujeito específico e portador de 

direitos, em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral, 

desde o tratamento de doenças, como na redução de danos ou de sofrimentos que possam 

comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Seus fundamentos e diretrizes 

compreendem os princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, 

do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social. 
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Em 2017, a Portaria nº 2.436 do Ministério da Saúde, que revisa as diretrizes para 

organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), atribui à 

atenção básica a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na 

rede. A Portaria destaca que a PNAB considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção 

Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a 

associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste ato administrativo. 

Dessa forma, entende-se que serviços centrados na APS (ou AB) devem  estar 

organizados para assumir uma função essencial de acolher, escutar e oferecer práticas 

adequadas, capazes de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população, ou no 

mínimo capazes de diminuir prejuízos e sofrimentos desta, ou ainda, se responsabilizar pela 

resposta, ainda que esta seja ofertada em outros pontos de atenção da rede. Os usuários devem 

dispor de relações de vínculo com a equipe de saúde da família, buscando meios de assegurar 

a constância das ações de saúde e cuidado (ANS, OPAS, 2018). 

 

2.4.1 Exercício da APS 

 

A PNAB estabelece que os processos de APS devem ser constituídos contemplando 

uma equipe formada por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e agente comunitário 

de saúde.  

As ações propostas à população adstrita devem contemplar a programação e 

implantação de múltiplas atividades, com a priorização dos problemas de saúde mais 

frequentes. A organização do atendimento deve prever assistência às demandas espontâneas 

e/ou programadas, sendo igualmente fundamentais as medidas para garantia de acesso ao 

apoio diagnóstico e laboratorial, bem como de assistência integral contínua e organizada. 

Além disso, insere a realização de ações educativas com vistas ao processo de saúde-

doença da população atendida, ampliando a participação de todos na defesa da qualidade de 

vida. Atenção também deve ser dispensada ao enfrentamento dos fatores de risco, sejam eles 

comportamentais, alimentares ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou 

a manutenção de doenças e danos evitáveis.  

Por fim, equipes e pacientes devem investir no planejamento e avaliação conjunta das 

ações realizadas, objetivando a promoção da saúde e apoio a estratégias de fortalecimento da 

gestão local e participação ativa dos usuários. 
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2.5 Avaliação dos serviços de atenção primária 

 

Estudos internacionais mostram que os sistemas de atenção à saúde orientados para a 

atenção primária à saúde apresentam resultados melhores e mais equitativos, são mais 

eficientes, têm menores custos e dispõem de maior satisfação dos usuários. São exemplos de 

melhor desempenho quanto à equidade, pois apresentam menores custos para os indivíduos e 

são mais custo-efetivos em termos de gestão; além disso, evidenciam maior eficiência dos 

serviços, reduzindo gastos em saúde. (STARFIELD et al., 2005; KRINGOS et al., 2013)  

O Health Council of the Netherlands promoveu uma revisão sistemática sobre a APS e 

concluiu que há evidência de uma relação significativa entre uma APS forte e melhores níveis 

de saúde. Também, do ponto de vista da efetividade e da eficiência, o estudo mostrou a 

superioridade dos sistemas com APS forte (HEALTH COUNCIL ON THE 

NETHERLANDS, 2004). 

Estudos de hospitalizações por condições sensíveis à atenção ambulatorial mostram 

que os sistemas baseados na APS, que asseguram acesso e primeiro contato, melhoram os 

resultados sanitários, beneficiam outros níveis do sistema e permitem reduzir internações por 

condições tais como angina, infecções urinárias, doença pulmonar obstrutiva crônica, entre 

outras (STARFIELD, et al., 2005; KRINGOS et al., 2013).  

Macinko et al. (2010), em estudo considerando a expansão do Programa Saúde da 

Família no Brasil referente ao período de 1999 a 2007, mencionaram que as hospitalizações 

para as doenças crônicas sensíveis ao tratamento ambulatorial, incluindo doença 

cardiovascular, acidentes vasculares cerebrais e asma, caíram de forma estatisticamente 

significante superando em cerca de duas vezes o declínio na internação por todas as outras 

causas. Esses resultados, sugerem que a estratégia do Programa Saúde da Família melhorou o 

desempenho do sistema de saúde no Brasil ao reduzir o número de hospitalizações 

potencialmente evitáveis. 

No tocante ao encaminhamento para a assistência especializada, um trabalho realizado 

em Florianópolis verificou índice de 12,5% de todos os casos atendidos na APS (GUSSO, 

2009). Em um levantamento semelhante realizado no Serviço de Saúde Comunitária do Grupo 

Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, constatou-se índice de encaminhamento para 

cuidados secundários e terciários de 9% (TAKEDA, 2013).  

Estudo realizado por Macinko e Mendonça (2018) que avaliou e sintetizou as 

principais evidências sobre a importância e o impacto da Estratégia Saúde da Família (ESF) 

no Brasil, concluiu que os modelos de atenção com melhores resultados na saúde da 
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população, e maior equidade, são os que têm na APS a centralidade de sua organização, desta 

forma, observam que a ESF cumpre com os requisitos de um bom sistema de APS; e que  

existem muitas evidências sobre sua efetividade.  

Por fim, um recente estudo com pacientes norte-americanos evidenciou maior 

expectativa de vida (aumento de 51,5 dias) em áreas com mais médicos de atenção primária 

(TANNE, 2019). 
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3 METODOLOGIA 

 

A questão de pesquisa “quais melhorias são percebidas no desenvolvimento de um 

modelo de negócio transformando a atenção primária em um benefício de saúde para as 

empresas?” será respondida por intermédio da elaboração de um Plano de Negócios, 

considerando o modelo proposto por Aidar (2007), contendo: 

 

• RESUMO EXECUTIVO; 

• DESCRIÇÃO GERAL DA EMPRESA; 

• O PLANO DE PRODUTOS E SERVIÇOS; 

• O PLANO DE MARKETING; 

• O PLANO GERENCIAL; 

• O PLANO OPERACIONAL; 

• O PLANO FINANCEIRO. 

 

Cabe mencionar que o desenvolvimento deste plano de negócios se deu alinhado aos 

interesses da organização - no caso o Serviço Social da Indústria do Estado de Santa Catarina 

(SESI/SC) - em buscar soluções inovadoras capazes de contribuir com o propósito de 

melhorar a vida das pessoas. No âmbito da saúde, o SESI/SC já possui especial atenção a 

diversos temas, tais como: gastos diretos e indiretos com adoecimentos, afastamentos, 

acidentes; e perdas de produtividade das empresas. 

A partir da observação do mercado de Santa Catarina, das necessidades em saúde já 

apontadas pelos empresários do Estado e o resultado de pesquisas realizadas pela instituição, 

optou-se em aplicar a modelagem proposta no Município de Jaraguá do Sul. Dessa forma, 

toda a estratégia e planos apresentados estão vinculados as características desta localidade. 

A população-alvo restringiu-se aos empregados das empresas de grande e médio porte 

de Jaraguá do Sul que não possuem planos privados de saúde assistencial. 

A análise dos dados será qualitativa e quantitativa, tendo em vista a viabilidade do 

negócio, incluindo o investimento realizado para aplicação da modelagem piloto, assim como 

a quantidade de vidas necessárias para manutenção do serviço em comparação com o mercado 

existente em Jaraguá do Sul. Após a implantação da modelagem será possível avaliar a 

expansão do negócio para as demais regiões de atuação do SESI no Estado de Santa Catarina. 



  26

4 RESULTADOS 

 

Trata-se da apresentação do Plano de Negócios com o detalhamento dos itens aludidos 

na metodologia, os quais pretendem responder à pergunta de pesquisa. 

 

4.1 Resumo Executivo 

 

O presente Plano de Negócios (PN) avalia a possibilidade de implantação de um novo 

serviço o qual considera a oferta de benefício de saúde para empresas, baseado em gestão de 

saúde populacional por meio de atenção primária, com implantação da modelagem proposta 

na Regional Vale do Itapocu, uma das 16 Regionais do SESI/SC. O público-alvo para esta 

modelagem são as médias e grandes empresas do setor industrial do Município de Jaraguá do 

Sul, abrangendo 5.000 dos 42.155 trabalhadores existentes, especialmente aqueles que não 

possuem planos privados de assistência à saúde. 

O serviço será realizado nas instalações da referida Regional por intermédio de uma 

empresa parceira, a qual possui expertise no assunto. O detalhamento da operação prevê a 

venda do serviço entre o SESI e empresas, e a avaliação de saúde, direcionando os usuários 

aos pacotes de serviços especificados. Além da jornada de saúde proposta, ainda terão acesso 

a descontos em medicamentos na rede de farmácias do SESI/SC; a possibilidade de consultas 

com médicos especialistas (Ginecologista e Pediatra); a realização de avaliação da redução da 

perda de sensibilidade protetora dos pés (exame do pé diabético); a aferição de sinais vitais; a 

assistência de enfermagem para coleta de material biológico; a coleta de material cérvico-

vaginal; a remoção de cerúmen; a curativo de extremidades de origem vascular, curativos em 

geral sem anestesia, exceto queimados; a retirada de pontos e terapia inalatória por 

nebulização; e ainda a orientação de saúde por telefone 24 horas por 7 dias da semana. 

A equipe será composta por 2 médicos especialistas em Medicina da Família (cada um 

com carga de 6 hs/dia), 1 enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem (sendo 1 do aconselhamento 

em saúde), 1 médico ginecologista (carga de 4 hs/dia) e 1 médico pediatra (carga de 4 hs/dia). 

A implantação dessa modelagem está sendo tratada nos níveis estratégicos, tático e 

operacional. 

O plano financeiro aponta para resultados pouco expressivos, no entanto, existem 

outros ganhos relacionados, importantes para a organização, sobretudo considerando que o 

SESI/SC - entidade da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) -  é 
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pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela prestação de serviços 

de saúde, segurança e educação destinados a melhorar a vida das pessoas. 

 

4.2 Descrição Geral da Empresa 

 

4.2.1 Sobre a CNI e SESI 

 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é o órgão máximo do sistema sindical 

patronal da indústria no Brasil, representa 27 federações estaduais e 1.250 sindicatos patronais 

no Brasil, aos quais são filiadas quase 700 mil indústrias. Fundada em 12 de agosto de 1938, a 

CNI sucedeu a Confederação Industrial do Brasil (CIB), o primeiro órgão de representação do 

setor produtivo nacional. Criada em 1933, a CIB foi uma iniciativa de quatro federações de 

indústrias: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro – capital do Brasil à 

época. A CNI nasceu com o desafio de ajudar o Brasil a superar os problemas decorrentes da 

Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, a instituição deu sua contribuição ao país 

elaborando estudos sobre o planejamento das atividades produtivas, a defesa do trabalho e o 

reequipamento do parque manufatureiro. Na década de 40, a CNI se preocupou com a 

formação de mão de obra para a indústria brasileira e lançou as bases para a criação do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, e do Serviço Social da 

Indústria (SESI), em 1946, formando um sistema capaz de fomentar o desenvolvimento 

econômico e social do Brasil. Ao SENAI e ao SESI, veio se somar o Instituto Euvaldo Lodi 

(IEL), criado pela CNI em 1969. A partir de 1988, o foco da atuação passou a ser a 

competitividade do produto brasileiro, a inserção das empresas no mercado internacional e a 

redução do Custo Brasil. Hoje, a CNI defende as reformas institucionais para que a economia 

brasileira cresça de forma sustentada, competitiva e inovadora e com alta produtividade. 

A CNI congrega ainda, o Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). 

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), uma das federações estaduais e 

fundada em 1950, promove o ambiente favorável aos negócios, age em favor da saúde e 

educação do trabalhador e estimula a inovação. A FIESC possui mais de 140 sindicatos 

filiados e 16 Vice-Presidências regionais, subdivisão adotada no Estado para atender e 

representar o parque industrial diversificado e descentralizado existente em Santa Catarina. 

O setor industrial em Santa Catarina possui 50.805 estabelecimentos (23% do total no 

Estado) e 743.620 trabalhadores (34% do total no Estado), abrangendo aproximadamente a ⅓ 
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dos empregos formais na unidade federativa. Entre os estabelecimentos, 88% são 

microempresas, 10% pequenas empresas, 1,7% médias empresas e 0,3% grandes empresas, 

conforme classificação de empresas por número de empregados utilizada pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).  

O Serviço Social da Indústria do Estado de Santa Catarina (SESI/SC), entidade da 

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), tem como missão promover a 

competitividade da indústria catarinense de forma sustentável e inovadora, influenciando a 

criação de um ambiente favorável aos negócios e ao desenvolvimento humano e tecnológico. 

Criado em 06 de dezembro de 1951, o SESI/SC já possui mais de 60 anos de 

experiência e conta atualmente com mais de 5 mil trabalhadores. Sua estrutura é dividida em 

unidades regionais que cobrem cerca de mil pontos no Estado, prestando diariamente mais de 

300 mil atendimentos. 

Ao longo da sua história, o SESI/SC acompanhou o crescimento econômico do setor 

industrial, sempre disponibilizando serviços e estruturas para assegurar a melhoria de vida das 

pessoas. No decorrer dos anos, a entidade tem evoluído e inovado em resposta às novas 

tendências e realidades dos ambientes e das relações de trabalho. 

O SESI/SC atua por meio de soluções nas áreas de saúde, segurança e educação. A 

entidade desenvolve um modelo próprio de atendimento formado por produtos articulados 

para tratar os problemas que impactam a capacidade laboral do trabalhador e a produtividade 

das empresas. 

Para o SESI/SC, quanto mais saudáveis forem os trabalhadores e o ambiente em que 

desempenham suas funções, maior também será o desenvolvimento das indústrias e da 

comunidade onde atuam, por isso oferece às indústrias um amplo portfólio de serviços. 

A organização dispõe de uma estrutura de atendimento, que inclui 16 unidades 

regionais (ver Figura 3), 268 filiais, 1 unidade sede, 78 farmácias, 94 unidades de alimentação, 

63 unidades escolares (sendo 14 móveis) e 58 unidades móveis na área de saúde. 
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Figura 3 – Regionais do SESI/SC 

Fonte: SESI/SC, 2019. 
 

As vantagens competitivas do SESI/SC incluem: 

a) Abrangência estadual – possui cobertura em todo território do Estado de Santa 

Catarina; 

b) Articulação nacional – possui capacidade de atendimento nacional por meio do 

atendimento articulado junto às demais federações; 

c) Habilitação estadual – possui mesma oferta de serviços em todas as regiões do 

Estado de Santa Catarina; 

d) Conveniência para a indústria - muitos serviços são executados dentro do ambiente 

da indústria; 

e) A marca possui credibilidade junto ao público-alvo. 

 

Nos anos de 2014 e 2016 foram realizadas pesquisas de imagem e reputação, que 

demonstraram a repercussão da percepção compartilhada pelos diferentes públicos 

estratégicos do SESI/SC, conforme apresentado na Figura 4.  
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Figura 4 – Público Estratégico - Pesquisa Imagem e Reputação 
Fonte: FIESC, 2017. 

 

Os objetivos da pesquisa foram avaliar de forma individual a imagem e reputação do 

SESI/SC por meio de um indicador calculado a partir das percepções e imagens 

compartilhadas pelos seus diferentes públicos estratégicos; medir o conhecimento sobre a 

entidade e sobre as áreas em que atua no Estado de Santa Catarina; e identificar as 

associações espontâneas e principais características (positivas e negativas) do SESI/SC. 

O resultado global da avaliação mostrou, entre os anos de 2014 e 2016, um aumento 

de aproximadamente 5% do indicador referente à imagem e reputação, passando de 75 para 

79. 

 

 

Figura 5 – Evolução do Indicador de Imagem e Reputação (0 a 100) 
Fonte: FIESC, 2017. 

 

Dentre as demais explorações realizadas na pesquisa, cabe destacar que entre os temas 

mais vinculados, pelos entrevistados, à organização, estavam saúde, farmácia, esporte, 

alimentação e qualidade de vida (ver Figura 6). 
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Figura 6 – Mapa de Palavras - Pesquisa Imagem e Reputação 2016 
Fonte: FIESC, 2017. 

 

Ainda, a pesquisa demonstrou que o SESI/SC é a entidade mais citada como referência 

em promoção da saúde e segurança dos trabalhadores da indústria em Santa Catarina. As 

associações com a entidade são, em grande maioria, vinculadas à saúde, bem-estar e 

qualidade de vida. Grande parte dos stakeholders conhecem a empresa, e mencionam a saúde 

e bem-estar dos trabalhadores como a principal área de atuação. 

 

4.2.2 Visão e Objetivos da Empresa  

 

A visão do SESI/SC é consolidar-se como o promotor da competitividade global da 

indústria catarinense. 

O mapa estratégico apresentado a seguir compõe um instrumento de todas as entidades 

da FIESC, representando graficamente a estratégia definida para as organizações. O mapa está 

estruturado por meio de objetivos que evidenciam os desafios que a organização terá que 

superar para concretizar sua visão de futuro. 
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Figura 7 – Mapa estratégico FIESC 2019-2014 
Fonte: FIESC, 2019.
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4.2.3 Estrutura Organizacional e Legal (Organograma) 

 

O Serviço Social da Indústria é uma instituição de direito privado, sob regime de 

unidade normativa e de descentralização executiva. Assim, cada Departamento Regional é 

dirigido pelo seu Diretor e Superintendente. 

O organograma apresentado na Figura 8 demonstra a estrutura formal da organização. 

As Gerências Executivas nas 16 regiões mencionadas anteriormente fazem parte também da 

atuação estadual. 
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Figura 8 – Organograma SESI/SC 
Fonte: SESI/SC, 2019 
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4.2.4 Parcerias 

 

No ano de 2015 o SESI/SC sediou o evento Global Healthy Workplace Awards & 

Summit, no qual especialistas internacionais ressaltaram os impactos positivos gerados pelos 

investimentos na promoção da saúde e em ambientes de trabalhos saudáveis, os quais 

atendam as necessidades dos seus trabalhadores de forma integral. 

Após esse evento, foi criada a Aliança Saúde Competitividade, com o objetivo de 

engajar líderes de diversos setores para estabelecer ambientes de trabalho seguros e saudáveis, 

favorecendo o desenvolvimento humano. 

A atuação da Aliança está pautada em 4 eixos de atividade (ver Figura 9), tendo como 

referência a geração e repasse de informações, conhecimento e soluções em saúde e também 

segurança, visando maior relevância na agenda de empresários e governo do Estado. 

 

 

Figura 9 – Eixos de Atuação - Aliança Saúde Competitividade 
Fonte: Aliança Saúde Competitividade, 2019. 

 

Sendo assim, a organização passou a atuar em rede com organizações não 

governamentais e entidades do governo, tais como: INSS, ICOS - Instituto Coalizão Saúde, 

ACM - Associação Catarinense de Medicina, MPSC - Ministério Público de Santa Catarina, 

TRTSC - Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região, MPTSC - Ministério Público do 

Trabalho em Santa Catarina, FETIGESC - Federação dos Trabalhadores da indústria gráfica, 

FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, CRC SC - Conselho Regional 

de Contabilidade de Santa Catarina, FETICOM - Federação dos trabalhadores na indústria da 

construção e mobiliário, FETIESC - Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de 

Santa Catarina, FECOMERCIO SC - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de 

Santa Catarina, ETIMMMESC - Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e de Material Elétrico de Santa Catarina, FETIAESC - Federação dos 

Trabalhadores das Indústrias de Carne, Indústrias da Alimentação e afins do Estado de Santa 
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Catarina, FITIEC - Federação Interestadual dos Trabalhadores na Indústria da Extração do 

Carvão dos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Centers For Desease 

Control and Prevention (CDC), Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) e o 

Observatório da Indústria Catarinense. 

 

4.3 O Plano de Produtos e Serviços 

 

A constituição da modelagem proposta neste estudo abrange a oferta de saúde baseada 

em Atenção Primária e seus atributos, o atendimento com equipe multiprofissional, a gestão 

de saúde populacional, o gerenciamento de doentes crônicos, a coordenação do cuidado, o 

acesso avançado, a orientação de saúde por telefone e os descontos para compra de 

medicamentos na rede de farmácias do SESI/SC, conforme detalhamento a seguir: 

a) Atenção Primária à Saúde (APS): acesso facilitado aos cuidados de saúde de 

menor complexidade, constituindo a principal porta de entrada no sistema de 

saúde. Considera também a coordenação do cuidado em saúde, que pressupõe o 

paciente ser tratado em quaisquer de suas condições de saúde, garantindo o 

encaminhamento a serviços de maior complexidade quando necessário, porém, 

com base nas equipes da APS (ANS, OPAS, 2018); 

b)  Atributos Essenciais da APS: (b.1) acesso; (b.2) coordenação; (b.3) 

longitudinalidade e (b.4) integralidade ou cuidado abrangente, definidos pela 

autora Bárbara Starfield (STARFIELD 2002). 

b.1) Acesso: primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde, promovendo a 

acessibilidade e utilização do serviço de saúde como fonte de cuidado a cada 

novo problema ou novo episódio de um mesmo problema de saúde, com 

exceção das verdadeiras emergências e urgências médicas. É o atributo 

essencial frequentemente listado como mais importante; 

b.2) Coordenação do cuidado/da atenção: disponibilidade de informações a respeito 

de problemas e serviços anteriores; pressupõe alguma forma de continuidade 

seja por parte do atendimento pelo mesmo profissional, seja por meio de 

prontuários médicos, ou ambos. O provedor de atenção primária deve ser capaz 

de integrar todo cuidado que o paciente recebe através da coordenação entre os 

serviços; 

b.3) Longitudinalidade: existência de uma fonte continuada de atenção, assim como 

sua utilização ao longo do tempo. A relação entre a população e sua fonte de 
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atenção deve se refletir em uma relação interpessoal intensa que expresse a 

confiança mútua entre os usuários e os profissionais de saúde; 

b.4) Integralidade: conjunto de serviços disponíveis e realizados pelo serviço de 

atenção primária. Ações que o serviço de saúde deve oferecer para que os 

usuários recebam atenção integral, tanto do ponto de vista do caráter 

biopsicossocial do processo saúde-doença, como ações de promoção, 

prevenção, cura e reabilitação adequada ao contexto da APS, mesmo que 

algumas ações não possam ser oferecidas dentro das unidades de APS. Incluem 

os encaminhamentos para especialidades médicas focais, hospitais, entre outros. 

c) Equipe de Saúde da Família: a equipe considerada para operação da modelagem 

proposta com o projeto piloto no Município de Jaraguá do Sul será composta por 

uma equipe multiprofissional contendo médico especialista em Saúde da Família, 

médico Ginecologista, médico Pediatra, enfermeiro especialista em Saúde da 

Família e técnico de enfermagem; 

d) Gestão de Saúde Populacional (GSP): habilidade técnica de identificar as 

necessidades de saúde de uma população adstrita, englobando os fatores de riscos. 

Aplicação proativa de estratégias por meio de um contínuo cuidado que envolve a 

promoção da saúde, a prevenção das condições de saúde e as ações curativas, 

reabilitadoras e paliativas; 

e) Gerenciamento de Doentes Crônicos (GDC): composto de procedimentos 

realizados aos pacientes classificados como doentes crônicos, incluindo ações de 

promoção da saúde e prevenção. Especificamente neste escopo serão 

contemplados pacotes de serviços para pacientes com hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma e 

obesidade; 

f) Coordenador do Cuidado: participação ativa no apoio ao autocuidado e auxílio as 

pessoas no percurso das linhas de cuidado, conforme necessidades individuais de 

prevenção e assistência. Objetiva garantir a continuidade do cuidado, de acordo 

com as necessidades de saúde apresentadas; 

g) Acesso Avançado: sistemática de agendamento médico adotada para atender à 

demanda espontânea do serviço de saúde, reduzindo o tempo de intervalo entre a 

necessidade e o atendimento; 

h) Orientação de Saúde por Telefone 24 horas: acesso facilitado de orientação de 

saúde por telefone 24 horas. Disponibilizado para esclarecimentos em momentos 
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de dúvidas ou dificuldades em saúde. As orientações fornecidas seguirão 

protocolos específicos aplicados por enfermeiros ou médicos. Canal de 

comunicação para orientação e educação em saúde, além de servir como uma 

orientação para encaminhamentos adequados aos serviços de saúde. O serviço 

deverá ter uma capacidade mínima para atender a 300 ligações por dia (24 horas 

nos 7 dias da semana); 

i) Descontos na Compra de Medicamentos na Rede de Farmácias do SESI/SC: 

descontos na compra de medicamentos indicados pelos médicos da equipe de 

saúde da atenção primária nas farmácias do SESI/SC. 

 

Tendo em vista que a proposta é realizar uma primeira testagem com empresas em 

Jaraguá do Sul, considera-se a possibilidade de avaliação dos itens que constituem a 

modelagem quando for realizada a expansão do negócio para o restante do Estado. 

 

4.4 O Plano de Marketing 

 

4.4.1 Análise do Mercado 

 

Caracterização do Município 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Jaraguá do Sul 

possui uma população estimada no ano de 2018 de 174.158 habitantes. A Figura 10 apresenta 

a localização do município no Estado de Santa Catarina. 
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Figura 10 – Localização de Jaraguá do Sul no mapa de Santa Catarina 
Fonte: Portal Setorial FIESC, 2016. 

 

O município é considerado um dos principais parques fabris de Santa Catarina, 

especialmente pelas características econômicas e de exportação. Jaraguá do Sul conta com 

aproximadamente 1.200 empresas industriais registradas (2% do Estado), abrangendo os 

setores de metalmecânico, malhas, confecções, móveis, chapéus, gêneros alimentícios, 

essências, cosméticos, além de componentes eletrônicos e informática. A Figura 11 apresenta a 

distribuição dos estabelecimentos industriais por porte no município. 

 

 

Figura 11 – Estabelecimentos industriais por porte 
Fonte: Portal Setorial FIESC, 2017. 

 

De acordo com o Portal Setorial da FIESC (acesso em fevereiro/2019), o município 

apresenta os seguintes dados e/ou indicadores: 

• Produto Interno Bruto (PIB) de R$7.767.715 mil; 
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• PIB per capita de R$46.289,86; 

• Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,80, superior ao do 

Estado de Santa Catarina; 

• IDHM (Componente Educação) de 0,76, superior ao do Estado de Santa Catarina; 

• IDHM (Componente Longevidade) de 0,87, também superior ao do Estado; 

• 50,17% representam a população masculina e 49,83% feminina;  

• 34.172 empregos gerados na indústria, com remuneração média de R$2.530,30 

(superior à do Estado). 

 

Quanto à faixa etária, a Figura 12 mostra a distribuição da população do município, 

segundo dados do IBGE referentes ao ano de 2012. 

 

 

Figura 12 – Distribuição da população por faixa etária no ano de 2012 
Fonte: Diagnóstico Situacional para o Plano Municipal de Saúde 2018-2021, 2017. 

 

O índice de envelhecimento pode ser definido como número de pessoas de 60 e mais 

anos de idade para cada 100 pessoas menores de 15 anos, na população residente em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. A Tabela 1 apresenta a evolução do 

índice de envelhecimento no Município de Jaraguá do Sul. 

 

Tabela 1 – Índice de envelhecimento no Município de Jaraguá do Sul 

ANO 

2000 2007 2009 2012 

25,7 32,6 36,3 38 

    Fonte: IBGE: Censos e estimativas, 2017. 
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Pelos dados da Tabela 1 percebe-se o aumento da participação da população maior de 

60 anos em relação aos jovens (menores de 15 anos) ao longo do período no município, 

passando de 25,7% em 2000 para 38,0% no ano 2012, refletindo a queda dos níveis de 

fecundidade e o aumento da expectativa de vida dos idosos. 

No tocante à saúde, existem no Município de Jaraguá do Sul 52.142 mil beneficiários 

com planos privados de saúde assistencial exclusivo em assistência médica. A figura a seguir 

apresenta a distribuição por faixa etária e por sexo dos referidos beneficiários. 

 

 

Figura 13 – Sexo e faixa etária dos beneficiários com planos privados de saúde 
Fonte: Portal Setorial FIESC, 2018 

 

Quanto ao tipo de contratação do total de beneficiários, 44.278 mil dispõem da 

modalidade coletivo empresarial, 4.318 individual ou familiar e 3.546 coletivo por adesão. 

No que diz respeito aos índices de mortalidade no município, destaca-se a taxa de 

mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelos principais grupos de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT). Esta taxa passou de 66% em 2016 para 68,1% no ano de 2017 em 

Jaraguá do Sul. 

Merece atenção, a implantação do Programa Cidade Mais Saudável, ação voltada ao 

desenvolvimento sustentável do Município de Jaraguá do Sul, a partir da participação 

qualificada e consciente da sociedade civil, empresas, universidades, entidades religiosas e 

poder público, com foco em atuações coletivas e individuais na área da saúde, com o objetivo 

principal de tornar-se a cidade mais saudável e, consequentemente, mais produtiva e longeva. 
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Público-Alvo 

 

No que tange ao público-alvo para apresentação da modelagem proposta neste 

trabalho, tem-se os responsáveis pela área de Recursos Humanos das empresas do setor 

industrial do Município de Jaraguá do Sul, categorizadas como médio e grande porte, 

possuindo em seu quadro funcional trabalhadores sem planos privados de assistência à saúde. 

 

Tabela 2 – Definição de porte dos estabelecimentos industriais segundo o número de empregados 

PORTE Nº DE EMPREGADOS 

Microempresa (ME) Até 19 empregados 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) De 20 a 99 empregados 

Empresa de Médio Porte De 100 a 499 empregados 

Grandes empresas 500 ou mais empregados 

Fonte: SEBRAE-NA/ Dieese. Anuário do trabalho na micro e pequena empresa, 2013 
 

Das 1.199 empresas registradas na localidade, 72 foram categorizadas como médio e 

grande porte, perfazendo um público total de 42.155 empregados, considerando o Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

 

Figura 14 – Potencial de Mercado em Jaraguá do Sul 
Fonte: CRM SESI SC, 2019 

 

Por fim, do total de trabalhadores encontrados nesta categoria (42.155), foram 

determinados como público prioritário, 5.000 trabalhadores para aplicação da modelagem 

proposta neste plano de negócios. 
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4.4.2 Concorrência 

 

Do ponto de vista da estratégia competitiva definida para a modelagem apresentada no 

presente estudo, sabe-se que as empresas sem oferta de planos privados de saúde assistencial 

aos seus trabalhadores passarão a dispor de um novo modelo de benefício com pacotes de 

serviços que possibilitará a redução de custos com faltas ao trabalho por motivo de saúde, 

além de trazer a oportunidade para criar o mapeamento de risco da população centrada no 

cuidado, atuando na prevenção dos problemas de saúde.  

A atuação junto aos recursos humanos (RH) e ao serviço de saúde ocupacional trará 

impactos nos indicadores de medição de faltas ao trabalho, desempenho do trabalho 

executado e Fator Acidentário de Prevenção (FAP), além de aumentar a produtividade. 

Nesses termos, em pesquisa de mercado realizada, não foram encontrados projetos 

semelhantes ou empresas concorrentes que apresentassem os mesmos objetivos. Tem-se 

conhecimento do Amparo Saúde, que se caracteriza como um centro de saúde voltado à 

atenção primária por assinatura, onde o paciente, com ou sem planos privados de saúde, pode 

contratar seus serviços. Porém, seu foco de atuação está direcionado às operadoras de saúde, 

assim como sua abrangência de atuação, pois está restrita ao Município de São Paulo. O 

modelo de remuneração praticado para pessoa física do Amparo Saúde era concentrado em 

duas possibilidades de assinatura mensal, denominadas de Amparo Blue e Amparo Prime, 

conforme detalhado na Figura 15. 

 

 

Figura 15 – Modelos de assinatura Amparo Saúde 
Fonte: Amparo Saúde, 2019. 
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4.4.3 Estratégia de Marketing 

 

Considerando que o SESI/SC já possui relacionamento com o público-alvo definido 

para aplicação dessa modelagem piloto, haja vista o rol de serviços já prestados pela 

organização a essas empresas, foram determinadas ações distintas para as pessoas jurídicas e 

para seus empregados. 

Para as empresas: 

a) Realização de workshop para o público-alvo, com o objetivo de apresentar o novo 

serviço; 

b) Desenvolvimento de vídeo para sensibilização do cenário da saúde e apresentação 

do novo serviço; 

c) Elaboração de conteúdo para relacionamento via e-mail marketing; 

d) Folder para entrega em visitas e eventos. 

 

Para os trabalhadores das empresas (público-alvo): 

a) Repasse de orientações e materiais para o RH realizar a sensibilização dos seus 

colaboradores; 

b) Mala direta a partir da folha de pagamento fornecida pela indústria. 

 

A figura a seguir representa a jornada do cliente definida para a modelagem proposta 

nesse trabalho, partindo do momento da descoberta até o pós compra. 

 

 

Figura 16 – Ilustração da Jornada do Cliente  
Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Quanto à estratégica de preço aplicada a esta modelagem, definiu-se uma abordagem 

conjunta com a rede de farmácias do SESI/SC (farmaSesi), na qual as empresas que optarem 

pelo novo serviço concomitante ao convênio da farmaSesi terão acesso a preços com 

descontos. 

 

4.5 O Plano Gerencial 

 

O resultado da modelagem proposta neste estudo será integrado aos serviços prestados 

pela Coordenadoria de Saúde e Segurança da Regional Vale do Itapocu, uma das 16 

Gerências Executivas do SESI/SENAI no Estado de Santa Catarina. 

O organograma funcional da Diretoria de Operações SESI/SENAI em Santa Catarina 

está apresentado na figura seguinte. 
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Figura 17– Organograma funcional da Diretoria de Operações SESI/SENAI 
Fonte: SESI/SC, 2019. 
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Fazem parte da Coordenadoria de Saúde e Segurança os seguintes profissionais: 

Cirurgião dentista, médico do trabalho, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, engenheiro, 

técnico de segurança, enfermeira, técnica de enfermagem, profissional de educação física e 

auxiliares em número suficiente para o atendimento das demandas de cada Regional. 

Tais profissionais possuem contratação em regime celetista (CLT), no entanto a equipe 

multiprofissional composta para atendimento da APS será terceirizada, conforme descrito 

adiante no item “Plano Operacional”. 

No que concerne à carga horária alocada aos profissionais da equipe de saúde para o 

atendimento definido (5.000 trabalhadores), tem-se a seguinte previsão: 

 

a) 02 médicos especialistas em Medicina da Família (carga de 6 horas/dia, cada); 

b) 01 enfermeiro (carga de 8 horas/dia); 

c) 02 técnicos de enfermagem, sendo 1 do aconselhamento em saúde (carga de 8 

horas/dia, cada); 

d) 01 médico ginecologista (carga de 4 horas/dia); 

e) 01 médico pediatra (carga de 4 horas/dia). 

 

Além destes profissionais, ainda farão parte da modelagem proposta, não de forma 

exclusiva, a equipe da recepção, relações com mercado e financeiro, presentes na Regional 

Vale do Itapocu. A gestão operacional ficará a cargo da Coordenação Regional, tendo o apoio 

técnico do Departamento Regional com a equipe da Gerência de Saúde e Segurança na 

Indústria (GESIN).  

Definiu-se que a equipe técnica da clínica de APS será terceirizada, no entanto, faz-se 

necessário neste item do plano de negócios caracterizar a área da FIESC responsável pelos 

serviços de pessoal de todas as entidades, denominada de Gerência de Gestão de Pessoas 

(GEPES), tendo em vista a integração das equipes que ocorrerá no decorrer da implantação do 

serviço.  

As diretrizes organizacionais da GEPES são: desenvolver competências, técnicas e 

comportamentos inclusive nas lideranças, buscando um perfil mais eficiente, inovador e 

orientado ao mercado; ênfase na responsabilidade primeira dos gestores das áreas, que 

também devem estar preparados para tal, nos assuntos relacionados aos colaboradores sob seu 

comando; e promover ambientes e comportamentos seguros e saudáveis para os trabalhadores 

da organização. Suas principais atribuições incluem: formular políticas de recursos humanos e 

estabelecer normas para administração de pessoal; dotar as entidades de instrumentos que 
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possibilite um quadro de colaboradores motivados, produtivos e nos níveis de qualificação 

requeridos pelas funções desempenhadas; efetuar o recrutamento e a seleção dos empregados 

requeridos pelas entidades; estabelecer normas e procedimentos para avaliação do 

desempenho dos colaboradores, com ações consequentes; administrar programas de 

treinamento técnico-administrativo e de capacitação gerencial; monitorar o clima 

organizacional e recomendar políticas e medidas corretivas, quando necessário para sua 

melhoria; e executar ações de endomarketing. 

Quanto às políticas de desenvolvimento e treinamento adotas na FIESC destinadas aos 

seus colaboradores, destacam-se a composição de linhas com cunho coletivo e individual, 

programas de incentivo para mestrado, doutorado e idiomas, além de integração para novos 

empregados. 

 

4.6 O Plano Operacional 

 

Tendo por base a falta de expertise do SESI/SC na operação em modelos assistenciais 

em saúde, especialmente em APS, optou-se em buscar empresas parceiras para essa operação. 

Por orientação do Departamento Jurídico da organização formulou-se um Edital de Pregão 

Presencial (ver Anexo A) para a contratação da empresa parceira. 

Sendo assim, estruturou-se a operação da modelagem proposta com a clínica de APS 

do SESI/SC da seguinte forma: 

a) Venda B2B: SESI para empresas, na forma de benefício em saúde. Empresas 

definem a política de subsídio do benefício com seus empregados; 

b) Trabalhadores integrantes ao serviço passam por uma avaliação inicial ou são 

categorizados por meio de dados de saúde disponibilizados pelas empresas que 

permitam a definição do perfil de saúde da população atendida; 

c) De acordo com a classificação obtida, cada integrante passa a cumprir a jornada da 

sua linha de cuidado, especificadas adiante. Importante mencionar que na 

construção dos pacotes de serviços de cada linha de cuidado contou-se com o 

apoio técnico da Empresa Qualirede, que possui expertise no tema; 

d) Para os medicamentos recomendados pelos médicos da equipe de saúde da família 

serão disponibilizados descontos especiais. Este benefício requer o aceite ao 

estabelecimento de convênio entre a empresa e a rede de farmácias do SESI/SC; 
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e) Acesso a consultas com médicos especialistas (ginecologista e pediatra), com 

agendamento de consulta ou acesso avançado, dentro de horários previamente 

definidos; 

f) Oportunidade de realizar: avaliação da redução da perda de sensibilidade protetora 

dos pés (exame do pé diabético); aferição de sinais vitais; assistência de 

enfermagem para coleta de material biológico; coleta de material cérvico-vaginal; 

remoção de cerúmen; curativo de extremidades de origem vascular, curativos em 

geral sem anestesia, exceto queimados; retirada de pontos e terapia inalatória por 

nebulização; 

g) Acesso à orientação de saúde por telefone 24 horas por dia, sete dias por semana. 

 

Convencionou-se que a modelagem inicial será realizada com 5.000 trabalhadores 

dentro do público-alvo das empresas categorizadas em médio e grande porte. Reforça-se que a 

proposta a ser ofertada é um novo modelo de benefício em saúde, por meio de pacotes de 

serviços, voltados para empregados que não possuem planos privados de assistência a saúde. 

Esta proposta não substitui os modelos encontrados no mercado, ao contrário, apresenta-se 

como uma proposta inovadora de atenção básica, eventualmente complementar a modelos 

existentes e com possibilidade de ampliação e ajustes em seu modelo (“pivotagem”) em 

decorrência da experiência inicial e parcerias entre o setor público e setor privado que 

surgirem. 

A organização dos pacotes de serviços com quantidades máximas de atividades nas 

Linhas de Cuidado serão apresentadas a seguir, considerando para: Diabetes Mellitus tipo II 

(DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Obesidade, Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC), Asma, Pré-Natal, Puerpério, Puericultura, Mulheres e Homens Hígidos, e 

Saúde Mental.  

 

a) Pacote de serviços para a Linha de cuidado Diabetes Mellitus tipo II (DM) 

Para pessoas com DM compensada, o pacote contemplará anualmente: 

• 02 (duas) consultas médicas; 

• 02 (duas) consultas de enfermagem; 

• 02 exames do pé diabético; 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 
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• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família. 

 

Para pessoas com DM descompensada, o pacote contemplará anualmente: 

• 04 consultas médicas; 

• 03 consultas de enfermagem; 

• 02 exames do pé diabético; 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 

• Visita domiciliar para casos de difícil adesão às orientações de cuidado. 

 

a.1) DM compensada: Quadro clínico sem intercorrências ou agravos relacionados ao 

Diabetes Mellitus. Hemoglobina glicada ≤7% para pessoas ≤ 60 anos e ≤8% para 

pessoas ≥ 65 anos. 

 

a.2) DM descompensada: Quadro clínico com intercorrências ou agravos relacionados 

ao Diabetes Mellitus. Hemoglobina glicada ≥ 7% para pessoas ≤ 60 anos e ≥8% 

para pessoas ≥ 65 anos. 

 

b) Pacote de serviços para a Linha de cuidado Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS): 

Para pessoas com HAS compensada, o pacote contemplará anualmente: 

• 01 (uma) consulta médica; 

• 01 (uma) consulta de enfermagem; 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 
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• Visita domiciliar para casos de difícil adesão às orientações de cuidado. 

 

Para pessoas com HAS descompensada, o pacote contemplará anualmente: 

• 03 consultas médicas; 

• 02 (duas) consultas de enfermagem; 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 

• Visita domiciliar para casos de difícil adesão às orientações de cuidado. 

 

b.1) HAS compensada: Quadro clínico sem intercorrências ou agravos relacionados a 

Hipertensão Arterial Sistêmica. Pressão Arterial ≤140/90mmHg para pessoas entre 

18 e 59 anos e ≤150/90mmHg para pessoas acima de 60 anos de idade. 

 

b.2) HAS descompensada: Quadro clínico com intercorrências ou agravos 

relacionados a Hipertensão Arterial Sistêmica. Pressão Arterial >140/90mmHg 

para pessoas entre 18 e 59 anos e >150/90mmHg para pessoas acima de 60 anos de 

idade. 

  

c) Pacote de serviços para a Linha de cuidado Obesidade: 

Para pessoas com sobrepeso (IMC maior de 25 Kg/m² e menor ou igual a 29,9 Kg/m²), 

o pacote contemplará anualmente: 

• 02 (duas) consultas médicas; 

• 02 (duas) consultas de enfermagem; 

• 04 consultas de nutricionista (profissional do SESI/SC que integrará a equipe da 

Linha de cuidado Obesidade); 

• 05 sessões de psicólogo (profissional do SESI/SC que integrará a equipe da 

Linha de cuidado Obesidade); 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 
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ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 

• Visita domiciliar para casos de difícil adesão às orientações de cuidado. 

 

Para pessoas com obesidade (IMC maior do que 29,9 Kg/m²), o pacote contemplará 

anualmente: 

• 03 consultas médicas; 

• 03 consultas de enfermagem; 

• 06 consultas de nutricionista (profissional do SESI/SC que integrará a equipe da 

Linha de cuidado Obesidade); 

• 05 sessões de psicólogo (profissional do SESI/SC que integrará a equipe da 

Linha de cuidado Obesidade); 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 

• Visita domiciliar para casos de difícil adesão às orientações de cuidado. 

 

c.1: Sobrepeso: Índice de Massa Corpórea (IMC) maior de 25 Kg/m². 

 

c.2 Obesidade: Índice de Massa Corpórea (IMC) maior de 29,9 Kg/m². 

 

d) Pacote de serviços para a Linha de cuidado Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC): 

Para pessoas com DPOC compensada, o pacote contemplará anualmente: 

• 01 (uma) consulta médica; 

• 01 (uma) consulta de enfermagem; 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e 

realizar ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela 

equipe de saúde de família; 
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• Visitas domiciliar para casos de difícil adesão às orientações de cuidado. 

 

Para pessoas com DPOC descompensada, o pacote contemplará anualmente: 

• 04 consultas médicas; 

• 03 consultas de enfermagem; 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 

• Visitas domiciliar para casos de difícil adesão às orientações de cuidado. 

 

d.1) DPOC compensada: 0 ou 1 exacerbação no ano. 

 

d.2) DPOC descompensada: 2 ou mais exacerbações no ano. 

 

e) Pacote de serviços para a Linha de cuidado Asma: 

Para pessoas com Asma compensada, o pacote contemplará anualmente: 

• 01(uma) consulta médica; 

• 01 (uma) consulta de enfermagem; 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 

• Visita domiciliar para casos de difícil adesão às orientações de cuidado. 

 

Para pessoas com Asma descompensada, o pacote contemplará anualmente: 

• 03 consultas médicas; 

• 02 consultas de enfermagem; 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 
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ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 

• Visita domiciliar para casos de difícil adesão às orientações de cuidado. 

 

e.1) Asma compensada: nenhum ou até 2 sintomas diurnos por semana + nenhuma 

limitação de atividades + nenhum sintoma e/ou despertar noturno + nenhuma ou 

necessidade de até 2 resgates com medicação por semana + VEF1 a partir de 80% 

do previsto ou VEF1/CVF menor que 75% em adultos e de 86% em crianças. 

e.2) Asma descompensada: mais de 2 sintomas diurnos por semana, 1 ou + limitação 

de atividades + 1 ou + sintoma e/ou despertar noturno + 1 ou + necessidade de até 

2 resgates com medicação por semana + VEF1 menor de 80% do previsto ou 

VEF1/CVF maior que 75% em adultos e maior de 86% em crianças. 

  

f) Pacote de serviços para gestantes de risco habitual (Pré-Natal), contemplando 

anualmente: 

• 06 consultas médicas; 

• 03 consultas de enfermagem; 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 

 

f.1) Gestante, risco habitual: BHCG positivo e ausência de fatores de risco: sociais, de 

condições clínicas prévias, de história reprodutiva anterior e na gravidez atual. 

 

f.2) Gestante de alto risco: BHCG positivo e presença de fatores de risco: sociais, de 

condições clínicas prévias, de história reprodutiva anterior e na gravidez atual. 

 

g) Pacote de serviços para mulheres no pós-parto (Puerpério), contemplando até 45 

dias após o parto: 

• 01 (uma) consulta médica; 

• 02 (duas) consultas de enfermagem; 



  55

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 

• Visita domiciliar para casos de difícil adesão às orientações de cuidado e/ou 

com diagnóstico de depressão pós-parto e/ou com dificuldade no processo de 

aleitamento materno. 

 

g.1) Puerpério: Mulheres até 45 dias após o parto. 

 

h) Pacote de serviços para crianças de 0 a 12 anos (Puericultura) e adolescentes, sem 

doença diagnosticada que exija outro tipo de controle, contemplando: 

• No primeiro ano de vida 06 consultas médicas e 03 com enfermagem; 

• Nos anos subsequentes, 01 (uma) consulta médica e 01 (uma) consulta de 

enfermagem, anualmente; 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 

• Visita domiciliar para casos suspeitos de negligência de cuidado e/ou maus 

tratos e/ou de abuso sexual. 

 

h.1) Puericultura: Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil (0 a 12 anos 

de idade). 

 

h.2) Adolescentes: Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil (12 a 17 anos 

de idade). 

• 01 (uma) consulta médica; 

• 01 (uma) consulta de enfermagem; 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 
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• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 

• Aplicação da grade de prevenção, de acordo com sexo e idade, conforme as 

melhores práticas baseadas em evidências. 

 

i) Pacote de serviços para adultos hígidos, contemplando anualmente: 

• 01 (uma) consulta médica; 

• 01 (uma) consulta de enfermagem; 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 

• Aplicação da grade de prevenção, de acordo com sexo e idade, conforme as 

melhores práticas baseadas em evidências. 

 

i.1) Adulto hígido: Pessoa com idade ≥ de 18 anos sem diagnóstico médico de doença 

ou de agravo que exija cuidado em linhas de cuidados de patologias específicas.  

 

j) Pacote de serviços para pessoas com transtornos mentais comuns (ansiedade e 

depressão), contemplando anualmente: 

• 06 consultas médicas; 

• 03 consultas de enfermagem; 

• 12 consultas com psicólogo (profissional do SESI/SC que integrará a equipe da 

Linha de cuidado Transtornos Mentais); 

• Número indeterminado de orientação de saúde por telefone; 

• Serviço de concierge após cada consulta médica ou de enfermagem, com o 

objetivo de cuidar dos encaminhamentos necessários para cada pessoa e realizar 

ligações sistemáticas para apoiar o plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família; 
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• Telemonitoramento ativo conforme plano terapêutico definido pela equipe de 

saúde de família. 

 

j.1) Transtornos mentais comuns: inclui quadro ansioso e depressivo. Os transtornos 

mentais comuns compreendem sintomas como insônia, fadiga, esquecimento, 

irritabilidade, dificuldades de concentração, queixas somáticas e sentimento de 

inutilidade. 

 

Os atendimentos serão realizados nas instalações do SESI/SC no Município de Jaraguá 

do Sul, nas quais já são operacionalizados outros serviços de saúde. 

Considerando que a modelagem proposta prevê que a equipe de saúde da família seja 

terceirizada, serão empregados indicadores para medição de seu desempenho, como o NPS 

(Net Promoter Score) e a Resolubilidade. 

De acordo com o resultado obtido no NPS será possível classificar a empresa 

contratada em relação à satisfação dos clientes atendidos. 

Para o indicador de resolubilidade, serão considerados os atendimentos realizados em 

comparação aos encaminhamentos efetuados. Espera-se que no mínimo 85% dos casos 

tenham solução na APS. 

 

4.7 O Plano Financeiro 

 

O plano financeiro permite avaliar o investimento a ser realizado frente ao seu 

potencial de retorno. Contudo, cabe destacar que para implantação da modelagem piloto 

proposta neste plano de negócios tem-se o reaproveitamento de um ambiente pronto para a 

prática clínica, localizado na Regional Vale do Itapocu do SESI/SC. Trata-se de uma estrutura 

já montada e com baixo aproveitamento, contando inclusive com o compartilhamento de toda 

a estrutura do prédio já utilizadas na prestação de outros serviços. 

Por se tratar de uma proposta inovadora no mercado, conforme já mencionado, temos 

apenas referência de preço de venda adotado pela Amparo Saúde, observando todas as 

distinções das propostas. 
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4.7.1 Investimento Inicial 

 

O investimento inicial da implantação da clínica de APS considera as despesas para 

lançamento da modelagem proposta no mercado e as despesas necessárias para sua operação 

dentro das contas contábeis de “Ocupação e Utilidade” e de “Pessoal e Encargos”. 

Até o início dos atendimentos estão previstas as despesas com: material de 

comunicação, workshop de sensibilização com grupo empresarial estratégico, contratação de 

consultoria técnica, workshop de apresentação do serviço e venda do serviço. 

Atendendo a premissa que a operação teste será destinada a uma população de 5.000 

trabalhadores, o processo de venda se encerra ao atingir esse montante. 

 

Tabela 3 – Investimentos Iniciais 

INVESTIMENTOS 

Item Valor (R$) 

Material de Comunicação 30.000,00 

Apresentação – Grupo Estratégico 8.000,00 

Contratação de Consultoria 20.000,00 

Workshop – Apresentação do serviço 25.000,00 

Venda 7.000,00 

Total 90.000,00 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

As despesas com Ocupação e Utilidade foram calculadas tendo como base o metro 

quadrado, considerando que a clínica de APS ocupará 15% do total da clínica estabelecida na 

Unidade do SESI/SC em Jaraguá do Sul, conforme demonstrado na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Despesas com Ocupação e Utilidade da APS 

CONTA CONTÁBIL - OCUPAÇÃO 
E UTILIDADES 

DESPESA 
ANUAL 

TOTAL DA 
UNIDADE  

(m²) 

DESPESA 
POR m2 

(R$) 

TOTAL 
DA 

CLÍNICA 
(m²) 

MÉDIA 
DESPESAS 
MENSAL – 
Clínica APS 

Energia Elétrica R$212.859,00 

7.524,81 15,22 395,00 R$901,58 

Água e Serviço de Esgoto R$15.566,00 

Telefonia R$30.536,00 

Impostos R$7.064,00 

Segurança e Vigilância R$119.526,00 

Serviços Manutenção e Reparos de 
Bens Móveis e Imóveis 

R$124.605,00 

Serviço de Comunicação em Geral 
(Internet e telefonia) 

R$23.863,00 

Serviços Compartilhados R$840.000,00 

TOTAL R$1.374.019,00 

MÉDIA - 12 MESES R$114.501,58 

Fonte: Elaboração Própria, 2019. 
 

Para as despesas com Pessoal e Encargos, foi utilizado o mesmo critério de despesa 

por área (ver Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Despesas com Pessoal e Encargos da APS 

CONTA CONTÁBIL - PESSOAL E 
ENCARGOS 

DESPESA 
ANUAL 

TOTAL 
DA 

CLÍNICA 
(m²) 

DESPESA 
POR m2 

DA 
CLÍNICA 

(R$) 

DESPESA 
POR m2 

DA 
Clínica 

APS (R$)  

MÉDIA 
DESPESAS 
MENSAL – 

Clínica 
APS 

Auxiliares administrativos R$103.836,77 

395,00 792,67 59,25 R$3.913,81 

Assistentes administrativos R$76.035,63 

Auxiliar de limpeza R$30.198,96 

Técnica de enfermagem R$40.099,11 

Coordenador de Saúde (10%) R$16.906,09 

Supervisora de Saúde (30%) R$33.898,45 

Analista Administrativo (10%) R$6.420,10 

Analista de Gestão Operacional (5%) R$5.709,46 

TOTAL ANO R$313.104,57 

Fonte: Elaboração Própria, 2019. 
 

As despesas com Custo Assistencial, que englobam equipe, registros nos conselhos 

técnicos, alvarás da vigilância sanitária e municipal, materiais médicos e medicamentos que 

serão realizados na clínica de APS, competem à empresa terceirizada. Para tanto, o SESI/SC 
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desembolsará o valor de R$378,00 (trezentos e setenta e oito reais) por pacote de serviços por 

ano, chegando ao máximo de 5.000 trabalhadores.  

Portanto, o recurso financeiro para a implantação no primeiro ano será de 

R$1.564.000,00 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil reais). Deste total, 

R$90.000,00 (noventa mil reais) correspondem ao investimento para lançamento que serão 

subsidiadas pela entidade, ficando o restante para ser captado com a venda do serviço. 

 

4.7.2 Projeção dos Resultados 

 

O resultado da operação será consolidado com os demais resultados da Coordenadoria 

de Saúde e Segurança da Regional Vale do Itapocu. Os valores apresentados na Tabela 6 

correspondem somente à implantação deste projeto. 
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Tabela 6 – Fluxo de Caixa - Projeto APS 1° ano 

FLUXO DE CAIXA – 2019 (R$ mil) 

Item 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

Despesa R$39.000,00 R$550.000,00 R$487.500,00 R$487.500,00 

Receita - R$523.500,00 R$523.500,00 R$538500,00 

Investimento R$39.000,00 R$26.500,00 - - 

Retorno - - R$36.000,00 R$36.000,00 

Fonte: Elaboração Própria, 2019. 
 

A execução da modelagem piloto tem início previsto de sua operação no segundo 

trimestre de 2019. Como já mencionado, o investimento ocorrerá para dar início aos 

atendimentos. Ao atingir um público de 5.000 trabalhadores, as vendas se encerram. 

A receita prevista é de R$418,80 (quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos) por 

ano por paciente/trabalhador para cada pacote de serviço. 

 

4.7.4 Ponto de Equilíbrio 

 

O projeto atingirá o breakeven (ponto de equilíbrio)1 no terceiro trimestre após a 

implantação do projeto. 

 

4.7.5 Análise de Investimentos 

 

Considerando a definição de Período de Retorno de Investimento (payback) como 

sendo o número de anos necessários para recuperar o dinheiro investido em um projeto com 

base nos seus fluxos de caixa operacionais (BRIGHAM, 2016, p. 350), observa-se que o 

payback do plano de negócios ocorrerá após três trimestres de implantação, conforme 

demonstrado na Figura 18. A rapidez do retorno financeiro em nosso caso é decorrente do 

pouco investimento necessário para a condução do piloto, R$ 90.000,00 (Tabela 6).  

 

                                                           

1
 Segundo Brigham (2016), é a relação que se estabelece quando as receitas obtidas se igualam às despesas 

geradas (custos fixos + custos variáveis). 



  62

 

Figura 18 – Período de retorno do investimento 
Fonte: Elaboração Própria, 2019. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo tem como propósito analisar temas e dados relevantes 

apresentados nas seções anteriores, bem como expor os resultados obtidos relacionando com a 

pergunta de pesquisa. 

 

5.1 Cenário das Doenças Crônicas Não Transmissíveis  

 

O perfil sanitário e epidemiológico nacional tem se alterado rapidamente, sendo 

caracterizado por um processo de queda das taxas de natalidade, aumento da expectativa de 

vida e substituição de doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis. O aumento das 

condições crônicas se dá pela ação dos fatores de risco, como inatividade física, má 

alimentação, tabagismo, além dos fatores metabólicos como excesso de peso e obesidade, 

elevação dos níveis glicêmicos e pressão arterial elevada. 

Diante dessa realidade, na concepção desse plano de negócios,  merecem destaque 

dois aspectos: o apoio do SESI/SC às empresas no atendimento às necessidades de saúde de 

pessoas economicamente ativas por mais tempo; e a avaliação e proposição por parte da 

entidade em gerar soluções mais adequadas, observando aspectos que impactem 

positivamente na produtividade e competitividade das empresas. 

 

5.2 Sistema de saúde no país  

 

O adequado apontamento feito no relatório dos Laboratórios de Inovação sobre 

experiências em atenção primária na saúde suplementar, elaborado pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em 2018, 

indica que: 

 

Por várias razões, o sistema de saúde no Brasil foi constituído de forma 
vigorosamente apoiada no hospital, além do mais fragmentada, descoordenada, 
planejada pela oferta e não pela demanda, com ações de prevenção descoladas das 
ações de tratamento e reabilitação, sendo pouco custo-efetivo e com uma atenção 
primária à saúde historicamente incipiente e mesmo marginal. Estes são aspectos 
observados tanto no âmbito público quanto no privado, apresentando alguma 
reversão, em anos mais recentes, com o crescimento da Estratégia de Saúde da 
Família. (ANS, OPAS 2018 pág.17) 
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Assim, observa-se que apesar do país dispor de dois modelos (o público e o privado), 

ainda existem diversos problemas, desde o acesso aos serviços, a ausência de integração de 

ações e o crescimento dos custos da operação. 

O setor privado atende cerca de 25% da população, sendo, em sua grande maioria, na 

modalidade coletivo empresarial, de acordo com dados da agência reguladora. Ou seja, 

apresentam-se na forma de benefícios concedidos pelas empresas. 

Já o setor público é responsável pelo atendimento de mais de 75% da população, 

colocando-se como sistema universal e sem custo para os usuários. 

Sabe-se que os gastos crescentes com saúde cada vez menos encontram espaço dentro 

do universo de despesas do setor público brasileiro e das premissas constitucionais do SUS. 

Dentro desse contexto, abre-se, certamente, espaço para o estabelecimento de parcerias entre 

o setor público e o setor privado. Tais parcerias devem promover a oferta de cuidados em 

saúde necessários a população, considerando trazer mais racionalidade ao planejar o sistema 

com base na demanda pelos serviços de saúde, aumentar a eficiência e a efetividade das 

ações, contribuindo para a sustentabilidade do setor. 

 

5.3Riscos do Plano de Negócios  

 

Após análise das possíveis fragilidades da nova proposta apresentada na modelagem 

desenvolvida neste plano de negócios, evidencia-se que apesar do modelo elaborado basear-se 

em pacotes de serviços, pode ser percebido como uma oferta de plano privado de assistência à 

saúde e, nesse caso, poderia ser considerado inferior às ofertas existentes no mercado, uma 

vez que compreende pacotes de serviços na atenção básica, não contemplando o subsídio de 

exames complementares, encaminhamentos a especialistas (exceto ginecologista e pediatra) e 

cirurgias. Dessa forma, buscando mitigar esse risco, o plano de negócios propõe que a 

abordagem de venda seja bastante clara, evidenciando os serviços contemplados nos pacotes. 

Ao mesmo tempo, a modelagem propõe para a organização realizar parcerias entre o setor 

público e o setor privado, capazes de dar continuidade ao cuidado em saúde da população 

atendida. 
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5.3Indicação do Plano de Negócios  

 

Primeiramente, salienta-se que o resultado da operação aponta para geração de 

margem positiva com ponto de equilíbrio logo após terceiro trimestre, tendo em vista que o 

maior custo assumido será a despesa com o pagamento da empresa terceirizada que realizará 

os atendimentos. No entanto, mesmo na elaboração da modelagem inicial, as empresas 

clientes irão custear tal despesa.  

Ainda que não represente para o SESI/SC resultados financeiros significativos, o 

presente plano de negócios propiciará ganhos em valor social e político, igualmente relevantes 

para a instituição. 

Julga-se que os dados levantados no Plano de Marketing mostram um ambiente 

favorável à execução da modelagem proposta, sobretudo quanto ao alcance da meta de 5.000 

trabalhadores dentro do público-alvo definido para a operação inicial. Nota-se também que o 

público-alvo é composto por empresas de médio e grande porte, as quais já se relacionam com 

a organização por meio da prestação de outros serviços. 

Os dados de saúde da população apresentados evidenciam que a proposta de 

transformar a atenção primária em um benefício de saúde para as empresas corrobora com a 

sustentabilidade do setor, pois implanta novas formas de cuidado com melhores resultados em 

saúde no longo prazo. Acredita-se que por meio da coordenação do cuidado e da gestão de 

informações será possível responder às necessidades de saúde da população de forma eficaz. 

Como se observa, a proposta apresentada frui resultado positivo em alguns fatores 

prioritariamente, quais sejam: financeiro, pois representa custo evitado para as empresas 

clientes com absenteísmo, turn over e baixa produtividade relacionada à saúde; satisfação, por 

parte do trabalhador contemplado com o benefício, que passa a ter um cuidado em saúde não 

experimentado antes; e ainda, de colaboração com melhores indicadores financeiros do 

sistema de saúde pública do município no qual o serviço está instalado, considerando a 

desoneração dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde ao colaborar com o cuidado em 

saúde  da população atendida com os pacotes de serviços. De fato, em conversas preliminares 

com atores do poder executivo, o projeto tem sido encarado de maneira positiva pelo seu 

potencial de redução da sobrecarga do sistema público de saúde local. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Diante das referências abordadas neste estudo, emerge a necessidade de promover 

mudanças no sistema de saúde existente. Nesse sentido, verifica-se que o SESI/SC possui um 

papel importante junto às empresas industriais do Estado de Santa Catarina, haja vista sua 

atuação de longa data com serviços de saúde e de segurança no mercado, além de sua 

reputação e imagem, sendo reconhecida como fornecedora de serviços de excelência na área. 

Apesar da pouca experiência na prestação de serviços em assistência médica, o 

SESI/SC possui credibilidade para tratar o assunto com as empresas clientes. 

Em busca de parcerias estratégicas, a entidade deve ampliar seu desempenho no 

mercado, buscando soluções inovadoras capazes de transformar e mitigar uma das maiores 

queixas das empresas: os excessivos gastos com saúde. Esses gastos englobam os custos com 

faltas ao trabalho, substituições, diminuição da produtividade e consequente diminuição da 

competitividade. 

Neste formato, a entidade compreende o contexto e posiciona-se de forma inovadora 

diante das transformações da sociedade em relação ao envelhecimento populacional, a 

presença de fatores de risco e ao aumento das condições crônicas, da mesma maneira em que 

apoia as empresas em lidar com o cenário de ter em seus quadros empregados 

economicamente ativos por mais tempo. 

Diante disso, faz sentido tanto para a organização como para as empresas, com as 

quais já se relaciona, ter a entidade como fornecedora de serviços de assistência à saúde, por 

meio de parcerias que permitam assumir o papel de agente da atenção básica, buscando a 

complementariedade do serviço integrando-se às redes de atenção à saúde (RAS) dos 

municípios em que atua, responsabilizando-se pelo cuidado aos empregados das empresas do 

setor industrial. 

É preciso, portanto, considerar que práticas assistenciais baseadas nos princípios da 

APS permitem promover melhores indicadores de saúde, com menores custos e maior 

satisfação dos usuários, surgindo a oportunidade para o SESI/SC de incorporar algumas das 

inovações da gestão assistencial mundial. 

O desafio está no estabelecimento de relações entre o setor público e o setor privado 

visando à construção de uma estratégia coordenada, efetiva e sustentável para enfrentar os 

problemas de saúde existentes. 

Espera-se que com a implantação desse plano de negócios a organização obtenha 

ganhos de valor social e político. 
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Por fim, entende-se que o objetivo do estudo foi alcançado, podendo haver potencial 

de promover a criação de valor ao melhorar os indicadores de saúde dos trabalhadores da 

indústria de Jaraguá do Sul, SC ao implantar um modelo de negócio que traz impactos 

bastante positivos, capazes de transformar a atenção primária em um benefício de saúde e de 

torná-lo parte integrante da cultura empresarial da região. 
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