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2 RESUMO EXECUTIVO 

 

No plano de marketing para o Centro Universitário de Atenção à Saúde é 

apresentado uma breve contextualização do histórico da organização e seu 

desenvolvimento ao longo dos anos, atentando para seu papel social e educacional.  

As diretrizes da organização apontam para tal objetivo, afirmando o propósito de 

ensinar e contribuir para o curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, prezando por um atendimento especializado e de qualidade.  

No macroambiente é feita uma análise do local onde a organização está inserida, 

Vitória da Conquista, e as demais regiões atendidas, do oeste da Bahia até parte norte de 

Minas Gerais, bem como análises dos âmbitos nacionais e estaduais, que influenciam 

direta e indiretamente as atividades do CEUAS.  São analisados também os stakeholders 

da organização, assim como o ambiente interno da mesma. 

 São realizadas análises microambientais e do ambiente interno da organização, 

para se obter uma visão do interior da mesma, para as análises SWOT e das cinco forças 

de Porter. São feitos ainda estudos sobre os objetivos e metas do CEUAS e desse plano, 

assim como do seu público alvo. São realizadas também a definição de estratégias de 

mercado, de produto, de ponto e de distribuição, de promoção e comunicação, assim como 

a definição do cronograma.  

 O objetivo deste plano é a análise do ambiente mercadológico e a proposição de 

melhorias para o CEUAS, sendo a principal delas o reconhecimento do centro estudado, 

pela comunidade acadêmica, como um local de grande importância para a extensão de 

cursos ligados à área da saúde assim como a promoção e prevenção desta. A metodologia 

utilizada é a pesquisa bibliográfica e de campo.  

 

3 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

O Centro Universitário de Atenção à Saúde (CEUAS) tem as suas raízes em um 

projeto de serviços de enfermagem, iniciado a cerca de 15 anos, onde antes era o antigo 

Núcleo de Saúde da UESB, o NUSBE. É um esforço conjunto por meio de uma parceria 

entre o curso de Nutrição da Universidade Federal do Estado da Bahia (UFBA) e o curso 

de Medicina da UESB.  



 
 

 

 

O CEUAS promove ações e prevenções junto à comunidade local, chegando a 

atender a maior parte da região sudoeste do estado da Bahia, até a região do oeste, Jequié 

e Guanambi. Atende áreas até o extremo norte do estado de Minas Gerais, sendo ainda 

um centro de tratamento de crianças com epidermose para toda a sua região.  

Figura 1: CEUAS 

 

Fonte: UESB, 2018. 

 

As ações de prevenção juntamente com a comunidade têm sido regulares, sendo 

feitas em diversas datas, como no dia da mulher, dia dos pais, Outubro Rosa e outros.  

Figura 2: CEUAS 

                  

Fonte: UESB, 2018. 

Realiza consultas médicas nas áreas de: Clínica médica, pediatria, ginecologia, 

nefrologia, cardiologia, cirurgia geral, dermatologia, oncologia, endocrinologia, 

otorrinolaringologia, gastroenterologia, geriatria, anestesiologia e pré-natal, além de 

atendimentos de enfermagem, nutrição, serviço social e psicologia. 

Um dos maiores problemas encontrados pelo CEUAS, ao longo do tempo, é a falta 

de recursos e de espaço para realização de consultas. Contudo, tem se mantido ao longo 



 
 

 

 

do tempo, conseguindo convênios e parcerias com outros grandes projetos como o 

Healthrise que é um projeto da fundação Norte-americana Medtronic, que tem parcerias 

com o instituto Sírio-libanês de Ensino e de Pesquisa.    

 

4 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 

As diretrizes organizacionais foram propostas pelo CEUAS, com exceção da visão 

da organização, que foi modificada pelas criadoras do plano de marketing. Estas diretrizes 

são pouco difundidas dentro da organização, poucos funcionários conhecem, porém de 

certo modo todos as aplicam.  

4.1 MISSÃO 

Tornar o CEUAS conhecido na comunidade, por sua assistência à saúde integral, 

com qualidade e acessibilidade, ao tempo em que contribui na preparação e sucesso dos 

futuros profissionais da saúde. 

4.2 VISÃO 

Promover assistência à saúde integral, com qualidade e acessibilidade, visando o 

bem-estar social ao tempo em que contribui na preparação e sucesso dos futuros 

profissionais da saúde em até 5 anos.  

4.3 PRINCÍPIOS E VALORES  

● Exercer suas atividades sendo permeado pela ética; 

● Compromisso e responsabilidade social; 

● Espírito de equipe, com alinhamento e concentração de esforços; 

● Valorização, oportunidade e cuidados para com os colaboradores; 

● Qualidade e confiabilidade nos serviços prestados; 

● Compromisso com o bem-estar de seus usuários; 

● Garantir e viabilizar os saberes em saúde; 

● Promover a interdisciplinaridade com intuito das garantias em saúde e qualidade 

de vida. 

 

 

5 ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO 



 
 

 

 

5.1 MACROAMBIENTE 

5.1.1 Ambiente demográfico 

A população atendida pelo CEUAS é em sua maioria da cidade de Vitória da 

Conquista, onde está localizada. A cidade possui cerca de 388.885 habitantes, que estão 

em sua maioria na faixa etária de 0 a 29 anos, sendo composta em sua maior parte pelo 

sexo feminino, conforme o censo de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, o IBGE. 

 

Figura 3: Pirâmide etária de Vitória da Conquista 

 

Fonte: IBGE, 2018 

A população atendida pelo CEUAS pode ser dividida entre urbana e rural, sendo 

que parte da população rural vem diminuindo ao longo do tempo, devido ao êxodo rural. 

No entanto, a população de áreas rurais ainda são uma parte considerável dos 

atendimentos do CEUAS. 

 

 

 

 

Figura 4: Tabela da – População Total, por Gênero, Rural/Urbana - Vitória da Conquista 



 
 

 

 

 
Fonte: Nesp, 2016. 

 

De acordo com o IBGE (2018), verifica-se que a taxa de escolarização da 

população é de 96.8%, sendo a nota média no IDEB, 4.1 nos anos iniciais e 3.6 nos anos 

finais do ensino fundamental. A taxa de analfabetismo vem diminuindo ao longo do 

tempo, mostrando a maior disponibilidade da população ao estudo básico, assim como o 

crescimento do número de estudantes em nível médio e superior. 

 

Gráfico 1: A taxa de analfabetismo na cidade de Vitória da Conquista  

 

Fonte: Nesp, 2016. 

 O CEUAS atende também grande parte das regiões sudeste da Bahia e norte de 

Minas Gerais.  A mesorregião do norte de Minas Gerais, que  possui cerca de 89 

municípios e sete microrregiões, sendo uma das maiores mesorregiões do país. (IBGE, 

2018). 

Uma das grandes cidades da Bahia que o CEUAS  também atende é  Jequié, que 

possui uma população estimada de 155.800 pessoas, sendo em sua maioria mulheres na 

faixa de 25 a 29 anos. (IBGE, 2018). 

Parte da população destas regiões se desloca até Vitória da Conquista para ser 

atendida no CEUAS por suas especializações, e por ser centro de referência para alguns 



 
 

 

 

tratamentos que não conseguem ser encontrados em suas cidades, seja pela rede pública 

ou privada.  

5.1.2 Ambiente econômico 

É de essencial importância o discernimento  do que é o desenvolvimento 

econômico para a compreensão do cenário econômico de um espaço. Sendo assim, serão 

abordadas as situações econômicas das localidades atendidas pelo CEUAS. 

A cidade de Vitória da Conquista, situada na região do sudoeste baiano, ocupa a 

6ª de economia da Bahia, de acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Possui um PIB per capita (2015) de R$ 16.785,34, ocupando assim a 39ª do ranking das 

Cidades baianas. 

Figura 5: PIB per capita / Série revisada ( Unidade: R$ ) 

 

Fonte : IBGE,2017. 

 

   Enquanto que, da sua população, de 338.885 habitantes (estimativa para 2018), 

apenas 74.857 pessoas estão ocupadas (2016), ou seja, só 21,6 % estão empregadas. 

(IBGE, 2017). 

Figura  6: População ocupada ( Unidade: % ). 



 
 

 

 

 

Fonte: IBGE,2017. 

 

Já Jequié, conforme dados do  IBGE (2017),  possui PIB per capita [2015] 

13.865,48 providas da atividades de agropecuária, industria e serviços.O município 

dispõe de uma população estimada (2018) de 155.800 pessoas, da qual,  apenas 26.033 

pessoas  se encontra trabalhando [2016], representando 16,1%, com salário  médio mensal 

de trabalhos formais  de 1,8 salários mínimos,estimativa [2016].  

Figura 7: População Ocupada em Jequié 

 

Fonte: IBGE , 2017. 

  Conforme IBGE (2017),  o município de Jequié em comparação às  outras cidades 

ocupa a  posição de 29 de 417. 

 

 

 

 

Figura 8: Ranking  das Cidades  da Bahia na quesito pessoas empregadas. 



 
 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2017.  

 

Ademais, o estado de  Minas Gerais se encontra com uma  população estimada 

[2018]  de 21.040.662 pessoas. Na qual, tem “ uma proporção de  61,8 % de pessoas de 

16 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência em trabalhos formais [2017]. 

em que,  tira um rendimento nominal mensal domiciliar per capita [2017] de  R$ 1.224,00 

comparando a outros estados.” (IBGE, 2017). 

 

5.1.3 Ambiente tecnológico 

 Neste ambiente, é possível destacar as tendências de aceleração no ritmo das 

mudanças, ilimitadas oportunidades para inovação, as variações nos orçamentos de P & 

D. Para Daft (1999), o aspecto mais relevante deste ambiente é a rápida difusão da Internet 

como responsável, dentre outros fatores, por permitir que as organizações ingressem no 

mercado global. 

A tecnologia está a todo o momento se modificando, impactando 

consideravelmente a vida de todo mundo, tanto para possibilitar o alcance dos objetivos 

organizacionais como também auxiliar novas pesquisas tecnológicas. 

Atualmente, são crescentes os investimentos em desenvolvimento e pesquisa na 

área tecnológica, principalmente no campo da saúde. É que afirma os autores Lorenzetti, 

et al (2012):   

Os investimentos em avanços e novas descobertas tecnocientíficas na área da 

saúde são enormes e crescentes. Novos medicamentos e vacinas, próteses, 

órteses, exoesqueletos, máquinas e equipamentos para diagnóstico e 

intervenção, robôs cirúrgicos, informação e comunicação instantânea, 

prontuário eletrônico [...] implantes, transplantes [...] são exemplos de campos 

de investimento e trabalho de milhares de técnicos e cientistas. 



 
 

 

 

 

 Apesar dos avanços, o Brasil ainda é o país com menos gastos com investimentos 

em Pesquisa e Desenvolvimento-P&D, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada- IPEA (2017). 

 Esse cenário de baixo investimento também é encontrado no setor de saúde no 

Brasil, motivando a correção da mesma através de novas estratégias, que é mencionada 

pelos autores Lorenzetti, et al (2012): 

O Brasil ainda é altamente dependente dos demais países na área de tecnologias 

em saúde e a identificação deste problema mobilizou a recente formulação e 

implantação de uma estratégica Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde. 

 Os serviços de saúde pública oferecidos no Brasil ainda são precários no quesito 

de qualidade. De acordo com os dados, revelam que apesar de certos avanços, mais da 

metade dos gastos de um paciente brasileiro com a saúde sai de suas próprias economias, 

seja pelo pagamento de planos privados ou arcando com consultas e operações. 

(ESTADÃO SAÚDE, 2017). 

 

5.1.4 Ambiente político legal 

 Trata-se de um ambiente constituído, conforme aponta Kotler (2000), pelos 

regulamentos, legislações dos governos em todas as esferas, pelos grupos e indivíduos de 

pressão que exercem influência sobre as organizações e que, de certa forma, limitam a 

sua atuação. 

O CEUAS é um centro educacional da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB), e como tal é afetado por políticas públicas em nível nacional, estadual e 

municipal relacionadas às áreas de educação e saúde. Portanto é imprescindível a análise 

do ambiente político nos âmbitos estadual e nacional, bem como projetos municipais. 

Em dezembro de 2016 foi aprovada a proposta de emenda constitucional de teto 

de gastos públicos (PEC 241). Esta PEC tem como objetivo limitar os gastos públicos por 

vinte anos com a finalidade de pagar a dívida pública. O teto foi definido com base na 

despesa primária paga em 2016 e tem um ajuste anual de acordo com a inflação anual. A 

saúde e a educação recebem um tratamento diferenciado. (PEC 241/2016). 



 
 

 

 

De acordo com artigo 105 da PEC, a partir 2018 a saúde terá um teto resultante 

do ajuste da inflação sobre a porcentagem de 15% da Receita Corrente Líquida do ano 

anterior. Por sua vez, os gastos com a educação resultarão do ajuste anual inflacionário 

sobre 18% da arrecadação dos impostos feitos em 2017. Estas porcentagens são as 

aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso I do § 2º do art. 198 e do caput do 

art. 212, da Constituição Federal: 

 

 

“Art. 105. Na vigência do Novo Regime Fiscal, as aplicações mínimas em 

ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do 

ensino equivalerão: I - no exercício de 2017, às aplicações mínimas calculadas 

nos termos do inciso I do § 2º do art. 198 e do caput do art. 212, da Constituição 

Federal; e II - nos exercícios posteriores, aos valores calculados para as 

aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma 

estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 102 deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. (PEC 241/2016).”  
 

 

No âmbito estadual, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) em 2012, 

apontou um parecer sobre a necessidade de realização de concurso público. Este visa a 

adequação do art. 37, II, da Constituição Federal, através do recrutamento de pessoal para 

compor o quadro permanente da instituição, em substituição aos prestadores de serviços. 

(ADUSB, 2018). 

A fim de cumprir o art. 37 da Constituição, o TCE e do Ministério Público, deram 

um prazo até o dia 28 de fevereiro de 2018 para a regularização acerca da prestação de 

serviços na UESB. O governo estadual autorizou a contratação via Regime Especial de 

Direito Administrativo - REDA, que contemplou cerca de 82 prestadores de serviço. 

(UESB, 2018). 

No contexto político municipal é importante citar o programa HealthRise. Este é 

um programa da fundação norte-americana Medtronic realizado no Brasil através da 

parceria com o instituto Sírio-libanês de Ensino e Pesquisa e das prefeituras de Vitória da 

Conquista e Teófilo Otoni. Em Vitória da Conquista, o HealthRise conta com o apoio da 

UESB e da UFBA, do Hospital Geral de Vitória da Conquista, o SESI e o Núcleo 

Regional de Saúde Sudoeste. (PMVC, 2016). 

De acordo com a prefeitura, o projeto tem como objetivo reduzir, em 10 anos, 

cerca de 25% da mortalidade causada por doenças cardiovasculares e diabetes, através da 



 
 

 

 

capacitação e implantação do sistema de prontuários eletrônicos e a construção de três 

novas academias de saúde na cidade. (PMVC, 2016). 

 

5.1.5 Ambiente cultural 

O conceito de cultura tem uma longa história e consiste em compreender os povos 

com costumes e modos de vida diferentes. Sendo assim percebe que o Brasil é um país 

rico em diversidade cultural. Pode-se dizer que um fator determinante para este fato é a 

forma com que foi colonizado onde predominou a mistura de raças e etnias. Levando em 

consideração as restrições de gastos por parte do Governo a população que sempre 

enfrentou a falta de qualidade nos serviços públicos de saúde, ainda sofre com tais 

problemas.  

 Segundo a MV (2017) “Em 2010, o Brasil gastou apenas 10,7% de seu orçamento 

público total com a saúde, quase 5% a menos que a média mundial e cerca de 1,5% a 

menos que outros países emergentes.” E hoje, devido a crise política econômica a situação 

da saúde tende a piorar, obrigando a população a procurar outros meios de acesso a saúde 

de qualidade. 

É o que se percebe nos dados do IBGE ,ou seja,  quase 30% da população 

brasileira  utiliza dos planos privado de saúde.Sendo assim,percebe se que  a muitos 

brasileiros utilizam os dois  sistemas ao mesmo tempo, o público e privado. 

Em Vitória da Conquista, cidade baiana, está presente o dito acima. E é de extrema 

importância a disseminação no ambiente cultural para conhecimento por parte da 

população do CEUAS para que essas tenham acesso e conhecimento das ações oferecidas 

por este órgão de saúde. São inúmeras as modalidades ali oferecidas gratuitamente à 

população. 

A maioria dos brasileiros procura pelas unidades públicas quando apresenta algum 

problema de saúde. Pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que 71,1% da população 

foram a estabelecimentos públicos de saúde para serem atendidos. Deste total, 47,9% 

apontaram as Unidades Básicas de Saúde como sua principal porta de entrada aos serviços 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Os dados também apontam que as políticas públicas 

cumprem papel fundamental no acesso a medicamentos. Do total de entrevistados, 33,2% 



 
 

 

 

conseguiram pelo menos um dos medicamentos no SUS e 21,9%, por meio do Programa 

Farmácia Popular. 

Na avaliação do perfil dos usuários da rede pública de saúde, o estudo mostra que 

os serviços chegam a quem mais precisa. A proporção de indivíduos que mais tiveram 

acesso a medicamentos nos serviços públicos sobe para 41,4% na população sem 

instrução ou com fundamental incompleto e para 36,7% entre os de cor parda. O mesmo 

acontece com o Programa Farmácia Popular, ou seja, quem mais utiliza este serviço são 

as pessoas de menor escolaridade. “O estudo destaca o papel do SUS na promoção da 

equidade e os resultados do esforço do governo federal em expandir os serviços a toda a 

população”, destacou o ministro da Saúde, Arthur Chioro. 

Depois das Unidades Básicas de Saúde, os serviços públicos mais procurados pela 

população são os de emergências, como as Unidades de Pronto Atendimento Público ou 

Emergência de Hospital Público (11,3%), seguidos pelos hospitais e serviços 

especializados: do total, 10,1% da população vão até um Hospital Público ou Ambulatório 

quando têm um problema de saúde e 1,8% vão aos Centros de Especialidades e 

Policlínicas Públicas. Os consultórios e clínicas particulares atraem 20,6% dos brasileiros 

e 4,9% buscam emergências privadas. 

O CEUAS tem em uma média de 200 atendimentos semanais, os pacientes são 

encaminhados através da central, segundo a gestora a procura ocorre quando os pacientes 

sentem algo, a medida por procura preventiva é muito baixa, os atendimentos são 

marcados de um mês para o outro, nem sempre o retorno ocorre em menos de 30 dias, 

pois os exames solicitaram demora de serem feitos. 

 

5.2 AMBIENTE OPERACIONAL  

 

 O CEUAS atende prioritariamente a população da cidade de Vitória da Conquista, 

e em menor escala, outros municípios da região sudoeste do estado da Bahia, e da região 

do oeste, como Itapetinga e Jequié, assim como áreas do extremo norte do estado de 

Minas Gerais. 

O principal foco de atendimento deste centro educacional são as famílias de baixa 

renda, que são as mais atendidas, há também uma pequena quantidade de alunos da UESB 



 
 

 

 

que, em sua maioria, demandam por assistência de nutricionistas e psicólogos. O 

atendimento às crianças com epidermose- defeito genético da fixação da camada da 

epiderme na derme, também, é um dos focos da organização, sendo um tratamento 

especializado e de grande importância para as famílias que não possuem recursos 

necessários para outro tipo de atendimento. Bem como pacientes do SUS com problemas 

cardíacos, estes realizam exames no CEUAS por meio de um novo projeto com a UFBA 

e a prefeitura da cidade.  

O CEUAS, por ser uma organização pública, que presta serviços especializados à 

saúde, sem fins lucrativos, não possui concorrentes diretos em seu modelo de 

atendimento. No entanto, é preciso citar as instituições públicas, que prestam serviços de 

consultas grátis para a população, assim como instituições privadas de atendimento 

especializado, com preços acessíveis. Nestes locais o atendimento é, de certa forma, mas 

fácil do que no CEUAS, no qual as consultas são marcadas uma vez por mês, como em 

postos de saúde.  

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde a organização é situada, foi 

fundada em 1980. É centralizada em Vitória da Conquista, abrange o Sudoeste baiano e 

tem uma relação direta com mais de 60 municípios. (UESB, 2018). Além de ser uma das 

fundadoras do centro educacional e seu território ser utilizado por esse, é sua fonte 

principal de recursos. 

A Universidade Federal da Bahia campus Anísio Teixeira foi implantada no 

município em 2007. A instituição oferece o curso de Nutrição, que possui parceria com o 

curso de Medicina da UESB para a elaboração do CEUAS. Os cursos diretamente 

interessados no bom funcionamento do CEUAS são os cursos de Medicina e Psicologia 

na UESB, e Nutrição na UFBA. Outros cursos da área de saúde na cidade também têm 

amplo interesse, pois, a organização serve como sala de aula para os estudantes. 

 A ASCON, Assessoria de Comunicação da UESB, é a responsável pela 

divulgação dentro da universidade. Formada em 2003, este é o setor responsável por 

elaborar os conteúdos jornalístico e publicitário oficiais, relacionados às atividades-fim 

da Universidade: ensino, pesquisa e extensão. (UESB, 2018). A ASCOM divulga os 

eventos promovidos pelo CEUAS em seus canais e no site oficial da UESB.  

 O Serviço Único de Saúde (SUS) foi criado com base no princípio de dever do 

Estado de prover saúde, proporciona acesso universal ao sistema público, sem 



 
 

 

 

discriminação. Atua em conjunto com as demais políticas na promoção de saúde, 

prevenção de ocorrências de agravos e recuperação dos doentes. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). Este influencia o ambiente organizacional do Centro educacional, através 

do projeto HealthRise, que tem como objetivo desafogar as instituições públicas. A partir 

dele são realizados exames de cardíacos (eletrocardiograma, teste ergométrico e 

ecocardiograma) na organização estudada. 

Por ser um centro educacional da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia é 

afetado por políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal relacionadas às 

áreas de educação e saúde. Os governos estadual e nacional, o afetam com o orçamento, 

no âmbito estadual, e leis nos dois contextos. É influenciado também por projetos do 

município. 

 

5.3 AMBIENTE INTERNO  

5.3.1 Estrutura Organizacional 

Segundo o autor Djalma Oliveira (2004, p.60) a estrutura organizacional “É o 

conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades, comunicações e de decisões das 

unidades organizacionais de uma empresa.”. 

O Centro Universitário de Atenção à Saúde (CEUAS) é um ambulatório do curso 

de Medicina voltado para as práticas de ensino supervisionado da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia, que presta serviços médicos para a comunidade interna e externa. 

Que dispõe de cinco salas, dividido em dois e três consultórios totalizando doze 

consultórios para o atendimento dos pacientes em conjunto com professores e alunos. 

Os equipamentos e instalações foram adquiridos por meio da UESB e através de 

projetos mobilizados por professores da Instituição.     

 A representação formal da estrutura organizacional da empresa procura 

consolidar, ainda que de forma geral, a distribuição das responsabilidades e autoridades 

pelas unidades organizacionais da empresa. (OLIVEIRA, DJALMA, 2004). Neste caso, 

o ambulatório do CEUAS é de forma geral administrado pela UESB, representado pela 

Diretora Técnica Kátia Cunha do curso de Medicina  que é responsável pela distribuição 

dos alunos e definição da carga horária dos professores. E também pela Coordenadora 



 
 

 

 

Administrativa do setor Maria da Paixão e os demais funcionários (recepcionistas e 

enfermeira). 

Figura 9: CEUAS                                                                  Figura 10: CEUAS 

                                                 

         Fonte: CEUAS, 2018.                                                            Fonte: CEUAS, 2018. 

 

5.3.2 Cultura e Clima Organizacional 

Os costumes de uma Organização são vistos como a cultura da mesma. Segundo 

Bruno & Sousa (2006): 
 

“O desenvolvimento de uma organização está intimamente ligado ao 

desenvolvimento de sua cultura. Valores, crenças, ritos, lendas, leis, 

tecnologia, moral, trabalho, gerenciamento de uma empresa são moldados da 

sociedade que adquiriu no decorrer de sua formação histórico-

antropológica.”(BRUNO & SOUSA, 2006, p.30). 

 

 

De acordo com a Coordenadora do CEUAS, o ambulatório busca promover um 

bom atendimento por meio da atenção básica destinada à saúde familiar e comunidade 

interna. Através do trabalho em equipe e em conjunto (professores e alunos). Nos quais 

se sentem realizados profissionalmente e reconhecidos pela comunidade de Vitória da 

Conquista, Norte de Minas e região sudoeste. 

Outro conceito paralelo a cultura é o clima organizacional que também exerce 

influência sobre a empresa. Segundo Luz (1995, p.30) “O Clima organizacional é o 

reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários de uma empresa, 

num dado momento. 

O CEUAS dispõe de reconhecimento a partir dos serviços prestados, levando 

também ao reconhecimento dos funcionários da área de saúde pelos pacientes e a 

comunidade da UESB.  

Os Programas de treinamentos não são feitos especificamente para os funcionários 

do CEUAS, mas de forma geral geridos pela UESB. Segundo a Coordenadora “o setor 



 
 

 

 

tem o desejo de ampliar a estrutura, porém depende da infraestrutura que é insuficiente já 

que a UESB cresceu em muitos cursos e não ampliou as instalações”. Além dos cortes 

financeiros do Governo que afetam algumas atividades do ambulatório, como: Em casos 

de emergência não tem transporte para transferir o paciente; Atraso ou não recebimento 

de materiais da área médica. 

De acordo com os pacientes, “os funcionários fazem um bom atendimento, são 

educados e gentis, mas poderiam aumentar o número de vagas das consultas no CEUAS”. 

O ambulatório precisa garantir a agenda fechada para todas as especialidades, ou seja, os 

professores precisam preencher somente a carga horária das aulas práticas. Neste caso 

disponibiliza poucas vagas a comunidade. 

A motivação organizacional é uma variável que afeta e influencia positiva ou 

negativamente no comportamento do funcionário e no Clima da organização. No objeto 

estudado foi observado que não são feitas pesquisas de satisfação dos funcionários e nem 

programas motivacionais especificados para eles. No entanto, as ações e eventos na área 

de saúde são voltados para a comunidade geral, realizados pela Assessoria de Gestão de 

Pessoas da UESB e parcerias com outras instituições de ensino.  

 

5.3.3 Produção e Logística 

Entende se por produção todo processo responsável pela origem de um produto 

ou um serviço. No caso do CEUAS, se dá pela  prestação de serviços na área da saúde.  

Para Sganzerlla  (2006, p.9) “no mercado de serviços, e principalmente no mercado de 

saúde, o cliente não faz compras, estabelece relacionamentos. A sensação do cliente 

usuário não é de aquisição, mas sim de atendimento.” 

Sendo assim, o CEUAS é uma organização que desenvolve atividades de 

promoção de saúde para as pessoas. O Centro oferece atendimentos gratuitos, tanto para 

seus funcionários e alunos, como também disponibiliza cota para a Central de Marcação 

de Consultas do município de Vitória da Conquista.  Conforme a ASCOM (2012), a 

organização oferece especialização médicas nas áreas de clínica médica, pediatria, 

ginecologia, nefrologia, cardiologia, cirurgia geral, dermatologia, oncologia, 

endocrinologia, otorrinolaringologia, gastroenterologia, geriatria, anestesiologia e pré-

natal, além de atendimentos de enfermagem, nutrição, serviço social e psicologia.  



 
 

 

 

Segundo a coordenação do Centro, os serviços são ofertados de maneira 

controlada, devido ao porte do local ser pequeno. Assim, são disponibilizada um número 

restrito de vagas para a Central de Marcações para supostas consultas. 

De tal modo, por se tratar de uma produção de serviço, se faz presente a logística 

para organizar e coordenar as atividades do Centro, de forma que a eficiência seja 

assegurada no atendimento. 

Logo, o CEUAS tem como principal propósito, atender os pacientes com 

qualidade e eficiência. Para isso, o Centro conta como as marcações antecipadas, com o 

objetivo de não haver o fluxo desordenado dos processos, imprecisão e falta de controle, 

deteriorando o que deveria ser o foco da instituição. Os atendimentos são regidos por 

triagem de especialidades ofertada no mês. 

Já quanto à estrutura física do centro, as salas são posicionadas uma justaposta à 

outra. Isto contribui e torna os processos de produção complementares, de modo que a 

movimentação dentro da unidade, facilite o fluxo de materiais, de funcionários e 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11: Layout estrutural das salas. 

 

Fonte: UESB,2014. 



 
 

 

 

 

5.3.4 Recursos Humanos 

Recursos humanos desempenham um papel que vai desde um trabalho burocrático 

de suporte, passando por integração da estratégia organizacional, atenção às relações de 

trabalho, até a oferta de serviços demandados pelas regulamentações ou leis trabalhistas. 

Dada à complexidade da natureza do trabalho e os conflitos existentes nas relações 

interpessoais, deve-se sempre assegurar qual atitude o momento exige ou é mais 

apropriada. (KWASNICKA, 1995, p.142). 

Pode-se afirmar que essa área da organização trata do recrutamento, da seleção, 

do treinamento, do desenvolvimento, da manutenção, do controle e da avaliação dos 

funcionários de uma empresa.  

 Sendo assim, possibilita considerar que nos termos atuais as organizações 

sentem-se necessidades das pessoas como parceiros da entidade, os empregados 

contribuem com seus conhecimentos, capacidades e habilidades, proporcionando 

decisões e ações que dinamizam a organização. (CHIAVENATO, 1999). 

No caso do centro em questão, este trabalho é executado pelo setor próprio da 

universidade, a AGP (Assessoria Especial de Gestão de Pessoas), que é uma unidade 

executiva que tem o objetivo geral de planejar, executar, acompanhar, controlar e avaliar 

atividades relacionadas com a gestão e o desenvolvimento de pessoal.  Ela é que contrata 

e selecionam os funcionários e colaboradores que atuaram na comunidade acadêmica. 

(UESB- site). 

Quando surge a necessidade de recursos humanos em algum espaço da 

universidade, o setor no processo de recrutamento do pessoal dá preferência para o 

indivíduo que já possuem experiência na área que deverá atuar.  O CEUAS, por exemplo, 

no processo seletivo de funcionários se preza pelo relacionamento interpessoal. Já que, 

no núcleo profissional, trata-se da forma como se relacionaram com os colegas de 

trabalho e com as pessoas que buscarão os serviços. 

 

5.3.5 Marketing 



 
 

 

 

Marketing é uma atividade voltada para atender as necessidades e desejos dos 

consumidores por meio de processos de troca. 

De forma específica, a atividade de marketing na saúde é muito característica e 

muitas vezes pouco percebida, por se tratar de tecnologia empresarial de alto grau de 

complexidade e relacionar-se a produtos intangíveis, onde as especificidades do produto 

não podem ser diretamente analisadas pelos sentidos humanos. (Kotler,1975). 

O CEUAS não dispõe de um setor voltado para o marketing, possuindo uma visão 

de que a ferramenta seria apenas a utilização dos meios de divulgação. De acordo com a 

Coordenadora não é necessário, pois os próprios serviços e pacientes já fazem essa 

divulgação. Segundo Regina & Paola (2004): 

 

 

Nos serviços de saúde, ainda há uma grande resistência ao marketing na área. 

O que precisa mudar é esta visão, salientando que o marketing de cuidados 

médico-hospitalares não é um estimulador ou direcionador de demanda, mas 

um orientador de qualidade de vida, de qualidade de assistência, levando o 

produto ao melhor uso e à clientela mais segurança. (REGINA & PAOLA, 

2004, p.716). 

 

 

O Marketing do CEUAS é realizado, disponibilizando cartazes sobre as 

especialidades, utilizando o site da Universidade, Assessoria de Comunicação (ASCOM) 

e pela Rádio UESB divulgando os eventos como as palestras que acontecem em época de 

campanhas: Setembro Amarelo com o intuito de prevenção ao suicídio; Dezembro 

Laranja com a intenção de estimular a população na prevenção e no diagnóstico ao câncer 

de pele; Outubro Rosa campanha de conscientização que tem como objetivo principal 

alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico 

precoce do câncer de mama, entre outras. Tais campanhas são feitas em diversos lugares, 

postos de saúde, shopping, outras universidades como a UFBA que tem uma aliança com 

o CEUAS para que os estudantes também atuem na prática, já que a mesma não dispõe 

de um centro de auxílio aos alunos.  

As práticas de atendimento são voltadas para a comunidade interna e saúde 

familiar, oferecendo os serviços de qualidade e diversidade nas especialidades da área 

médica e promovendo o ensino aos alunos do curso de Medicina. Atendendo a uma 

demanda diversificada pelo quesito de faixa etária.  

 



 
 

 

 

5.3.6 Finanças 

Em relação a finanças há uma diferença entre empresas com e sem fins lucrativos 

para Kotler e Clarke:  

 

 

algumas são incorporadas como tendo fins lucrativos, mas agem como se 

fossem empresas sem tais fins. Elas não buscam maximizar seus lucros como 

principal objetivo, mas sim colocar como prioridade o objetivo de servir. Essas 

empresas entram em contraste com as de fins lucrativos, que visam maximizar 

seus lucros (KOTLER, CLARKE, 1987, p.721).  

 

  . 

O Centro Universitário de Atenção à Saúde é mantido financeiramente pela 

Universidade. Auxiliando nas atividades e eventos que acontecem no Campis e fora dele 

e também na aquisição de materiais necessários á pratica dos atendimentos. Além de 

receber uma quantia, liberada pelo Governo. 

 

6 FERRAMENTAS DE ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

6.1. MATRIZ SWOT 

Figura 4: Matriz SWOT 

  

  Favorável Desfavorável 

A

a

m
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I

in

te

rn
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● Atendimento 

especializado  
● Gratuito  
● Localização  
● Espaço de 

aprendizagem 
 

● Atendimento ruim 
● Desorganização administrativa  
● Desinteresse em 

desenvolvimento  
● Falta de pronto atendimento  
● Falta de manutenção  
● Ambiente desagradável  
● Marcação somente uma vez ao 

mês 
 

 

E

ex

te

rn

o 

● HealthRise 
● Parcerias com 

instituições 

educacionais  
● Parceria com a 

secretaria de saúde  
● Transporte público 

● Política de investimentos da 

UESB  
● Falta de reconhecimento das 

atividades 
● Política fiscal contracionista do 

governo 



 
 

 

 

 ● Leis governamentais e 

orçamento estadual. 

Fonte: Elaboração Própria, 2018. 

 

 As forças do CEUAS se encontram em seu atendimento especializado, gratuito, 

sendo localizado em uma instituição de ensino, que promove um espaço de aprendizagem 

para os estudantes de Medicina da UESB. 

 As fraquezas da organização são, a sua desorganização e atendimento defeituoso. 

Pode-se citar também a falta de interesse dos coordenadores no desenvolvimento do 

CEUAS, que não promove pronto atendimento, não possui marcações em todos os dias, 

o que limita o número de atendimentos possíveis. O local, apesar de estar dentro de uma 

instituição de ensino é desagradável e falta manutenção. Estes fatos demonstram a falta 

de administração efetiva no centro  

 As oportunidades do CEUAS estão na sua parceira com a prefeitura do município 

e a UFBA, a partir do projeto HealthRise, que visa realizar exames cardíacos no centro 

para a desafogar hospitais e postos de saúde públicos. Assim como as parcerias com 

outras instituições de ensino e com a secretaria de saúde. Outra oportunidade é o 

transporte público, que permite que os pacientes do CEUAS possam chegar facilmente 

ao local de suas consultas.  

 Entre as ameaças ao CEUAS estão a política de investimentos da UESB, que não 

repassa os recursos suficientes para o bom funcionamento da organização, a política fiscal 

contracionista do governo, que limita os gastos com saúde, as leis governamentais e o 

orçamento estadual restritivo.  

 

6.2 FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER 

6.2.1 Concorrência 

 O CEUAS não possui concorrentes diretos, em questão de atendimento 

especializado e gratuito. No entanto é necessário elencar os diversos meios de 

atendimento público, como os postos de saúde e pronto-socorro, que não oferecem 

atendimento especializado facilitado, bem como instituições privadas.    



 
 

 

 

 Na cidade de Vitória da Conquista, onde o CEUAS é localizado, há cerca de 7 

unidades básicas de saúde dispostos em diversos bairros (PMVC, 2018). Há também mais 

30 unidades de saúde que atendem gratuitamente na cidade. Nesses postos o atendimento 

com especialistas, encaminhados ao SUS é mais demorado e burocrático. (SAÚDE SUS 

VITÓRIA DA CONQUISTA, 2018) 

As clínicas privadas, que oferecem um atendimento especializado, podem 

representar uma concorrência, no entanto devido aos altos preços não representa uma 

ameaça ao público alvo da organização estudada. Se tornam um concorrente devido ao 

CEUAS realizar marcação uma vez por mês e os atendimentos, em sua maioria, são 

isolados e ocorrem na presença de alunos, podendo causar desconforto em algumas 

consultas. Essas clínicas aliadas a planos de saúde, podem proporcionar, um atendimento, 

em tese, de qualidade e continuo, com preços menores. 

 

 

 

6.2.2 Entrantes potenciais 

 Os entrantes em potencial com o mesmo modelo do CEUAS são as 

especializações de serviços públicos de saúde, assim como os programas sociais voltados 

à saúde e ao atendimento especializado.  

 As instituições privadas de saúde podem, também ser entrantes e concorrentes 

potenciais, visto que prestam os mesmos serviços. No entanto, o fato de serem serviços 

pagos afastam possíveis concorrências, considerando que muitos clientes procuram o 

CEUAS por possuir um serviço gratuito.  

 

6.2.3 Produtos substitutos 

 Os produtos substitutos aos serviços de atendimento do CEUAS são os serviços 

prestados por outras instituições de atendimento à saúde. Serviços prestados por hospitais 

e postos de saúde, por exemplo.  



 
 

 

 

Estes serviços (Clínica médica, pediatria, ginecologia, nefrologia, cardiologia, 

dermatologia, oncologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, gastroenterologia, 

geriatria, pré-natal, enfermagem, nutrição, serviço social e psicologia) podem ser 

encontrados em grande parte dos hospitais, privados e públicos.  

Os serviços de nutrição e psicologia vem sendo encontrados mais facilmente nos 

últimos anos na cidade, já existindo clinicas especializadas nestes serviços nas regiões 

atendidas pelo CEUAS.   

 

6.2.4 A força dos fornecedores  

O órgão responsável por garantir fornecimento para o CEUAS é a UESB. 

Inicialmente o fornecimento de matérias era realizado por licitações, no entanto, 

atualmente, houve uma desmembração, e o fornecimento é realizado de forma 

centralizada. Os pedidos de produtos ligados à área médica são realizadas por meio de 

um sistema de “compras.net” sendo ainda feitos ainda pela UESB, mas por meios online. 

Esse sistema, criado em 2001, realiza um “leilão virtual reverso”, no qual os fornecedores 

enviam suas propostas, e disputam entre si para garantir o cliente. É escolhida a proposta 

mais vantajosa para a Administração Pública. (COMPRASNET.BA, 2018) 

Os materiais de escritório e higiene são fornecidos pelo almoxarifado da UESB. 

A Assessoria Especializada em Gestão de Pessoas (AGP), é responsável pela gestão de 

compras, materiais e suprimentos para a manutenção de serviços de suporte acadêmico, 

realizando os pedidos dos materiais. (UESB, 2018) 

Há a falta de materiais em certos momentos, pois os pedidos são ineficientes em 

relação a demanda, não tendo certos materiais geralmente encontrados em instituições de 

saúde. Remédios, por exemplo, não podem ser disponibilizados pela instituição. Por ser 

ligado à UESB, uma instituição de ensino, o CEUAS não é autorizado a ter estes 

materiais. 

 

6.2.5 A força dos clientes  



 
 

 

 

Os principais clientes do CEUAS são as famílias cuja renda não permite um 

acesso a hospitais ou clínicas especializadas privadas, procurando o CEUAS por seu 

atendimento especializado e gratuito. 

As crianças com epidermose são dependentes do CEUAS, visto que, em toda a 

região, este é o único local com atendimento especializado e de qualidade para essa 

condição. Os exames de cardiologia também são muito importantes para os clientes, visto 

que, com o projeto HealthRise, muitos dos pacientes poderão obter um diagnóstico mais 

rápido, através da parceria com a prefeitura.  

Uma pequena parcela dos alunos da UESB também utiliza o serviço, sendo os 

atendimentos psicológicos e nutricionais os mais procurados. É preciso ressaltar que, 

parte dos discentes e docentes da instituição não conhece os serviços prestados pela 

organização, os que conhecem, utilizam com frequência os serviços. 

O CEUAS, por ser um centro educacional, escolhe seus clientes e não o contrário. 

A partir dos dados dos pacientes, são escolhidos os casos mais interessantes para a 

aprendizagem dos alunos no momento. Todos são atendidos, entretanto, a prioridade é 

para esses casos. A central realiza a marcação um mês antes da consulta. 

7 OBJETIVOS E METAS 

Os objetivos dão descrições concretas de onde está se querendo chegar, ou o que 

está se tentando alcançar, ou seja, o propósito. O objetivo é estratégico e abrangente. 

No caso do CEUAS, o objetivo pretendido é: Tornar o centro conhecido pela 

comunidade conquistense e ampliar o número de atendimentos, como também 

gerenciar melhor os dados adquiridos nas consultas.  

E, para isso, tem se as seguintes metas específicas para os alcançar. São elas todas 

estipuladas para o próximo ano letivo: 

✓ Criar meios de comunicação entre o CEUAS e o público alvo e investir em um 

setor de marketing; 

✓ Adquirir novo software para cadastro de pessoas e treinar as equipes até fevereiro 

de 2019; 

✓ Engajar a equipe da unidade para as providências necessárias; 

✓ Adquirir verbas para o crescimento do Centro em termos físicos. 

 



 
 

 

 

8 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

Quadro 1:Descrição do público-alvo 

Bases de Análise Descrição  

Geográfica 

  

O público alvo se encontra nas regiões de Vitória da Conquista e 

municípios da região sudeste e oeste da Bahia, até o norte de Minas 

Gerais. Seu foco é no atendimento de comunidades rurais no 

entorno da UESB. 

Demográfica 

 

Todos os sexos são atendidos, em sua maioria o sexo feminino.  

Todas as idades são atendidas, tendo um foco maior nas crianças 

de 0-12 anos com epidermose. 

A população atendida em sua maioria é a de renda baixa a média, 

que geralmente não consegue atendimento especializado em 

instituições privadas. 

O público alvo se insere em todos os níveis de escolaridade, do 

ensino básico a formação no ensino superior.  

Psicográfica 

 

 

Interessados em sua saúde, de modo geral. Possuem um estilo de 

vida que lhes permite a busca atendimento médico de qualidade, 

mesmo que não possam pagar por ele.  

Comportamental 

 

Buscam atendimento especializado, de boa qualidade, mesmo 

sendo um serviço gratuito.  

A procura pelo CEUAS ocorre geralmente para checagem geral da 

saúde ou por consultas com especialistas em problemas de saúde 

já existentes.  

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

9 DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS MERCADO 

         Produto é um conjunto de atributos tangíveis e intangíveis, para atendimento das 

necessidades reais ou simbólicas do cliente. Nesse sentido, o produto transcende a sua 

própria condição física de incluir a percepção sentida pelo consumidor no momento da 



 
 

 

 

aquisição/compra do produto ou serviço ofertado.. Para Kotler e Amstrong (2008), 

“produto é qualquer coisa que possa ser oferecida a um mercado para atenção, aquisição, 

ou uso ou consumo, e que possa satisfazer a um desejo ou necessidade”. 

Segundo Kotler, o posicionamento de mercado é  “ a ação de projetar o produto e 

a imagem da organização com o fim de ocupar uma posição diferenciada na escolha do 

seu público alvo”. A análise do posicionamento é indispensável para a imagem da 

empresa, pois, nem sempre a imagem que a organização deseja refletir aos seus 

consumidores é a percebida por eles. 

 

10 ESTRATÉGIAS DO PRODUTO  

10.1 A HISTÓRIA DO PRODUTO  

Relato 

Segundo a ASCOM (2012), “O Centro Universitário de Atenção à Saúde -CEUAS tem as 

suas raízes em um projeto de serviços de enfermagem, iniciado a cerca de 15 anos, onde antes 

era o antigo Núcleo de Saúde da UESB, o NUSBE.” 

Inicialmente, os serviços só eram oferecidos para funcionários da universidade no 

Núcleo,criado em 1997 da parceria do Pró Reitoria de Administração e Recursos Humanos- 

PRARH e de Extensão  e Assuntos Comunitários-PROEX. Neste período o  Núcleo oferecia  

atendimentos de Enfermagem, Psicologia e Serviços Social.  Sendo assim,  o fluxo  de pessoas 

era pequeno. Porém, com o advento do Curso de Medicina da UESB, esse cenário modificou, 

pois viu se  a necessidade de espaço para as práticas pedagógicas do curso. 

Sendo assim, por meio de um  projeto do colegiado de Medicina, o Núcleo, tomou uma 

significação mais ampla, se transformou no CEUAS em 2009. E no momento atual, oferece 

especialidades médicas nas áreas de clínica médica, pediatria, ginecologia, nefrologia, 

cardiologia, cirurgia geral, dermatologia, oncologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, 

gastroenterologia, geriatria, anestesiologia e pré-natal, além de atendimentos de enfermagem, 

nutrição, serviço social e psicologia. (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, 2012). 

Atualmente, “o Centro Universitário de Atenção à Saúde (Ceuas) promove ações de cuidado 

e prevenção junto à comunidade local.” E ademais,  “disponibiliza uma cota de atendimentos 

para a Central de Marcação de Consultas do município, contribuindo para desafogar a 



 
 

 

 

demanda do Sistema Único de Saúde (SUS), além de atender a servidores e prestadores da 

própria Instituição.” (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, 2012). 

 Portanto, com  responsabilidade da antiga equipe do Nusbe, da parceria com o curso de 

Nutrição da Universidade Federal da Bahia -UFBA e de professores e alunos do curso, analisa 

que o Centro  possibilita a exercitar a prática e se qualificar.  

 

10.2 DIMENSÕES DO PRODUTO 

Quadro 2: Dimensões do produto 

Dimensões Características 

  

Funcional 

  

 Essa dimensão diz respeito à capacidade das organizações 

em  atenderem os requisitos dos problemas exigido pelos usuários. Deste 

modo,  o serviço do CEUAS são de consultas médicas, sendo assim, as 

consultas são de  qualidade pela visão dos usuários, em que,  os mesmos 

conseguem atendimentos especializados. Dessa forma,  podemos 

concluir que a funcionalidade da Centro para com os  indivíduos é tentar 

aniquilar uma enfermidade. 

  

Psicológica 

  

 Já que se refere à expectativa do usuário pelo uso do serviço, podemos 

concluir que o serviço de serviço deve despertar sensações de 

preenchimento e satisfação.  Nesse caso,  grande parcela dos pacientes se 

sentem satisfeitos, uma vez que  recebem tratamento e atendimento, em 

um local especializado e gratuito. 

  

Estética 

  

A estética do serviço no CEUAS é relacionada ao local em que está 

instalada. Não há um foco da instituição neste ponto, o que afeta a 

percepção dos pacientes e visitantes quanto ao local. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
 

 

10.3 NÍVEIS DO PRODUTO 

Quadro 3: Níveis do produto 

Dimensões Características 

  

Produto 

Básico 

  

Serviços de enfermagem( aferição de pressão, níveis glicêmicos, 

aferição de febre), consulta psicológicas ; nutricionais e  de assistência 

social. 



 
 

 

 

  

Produto 

Esperado 

  

Serviços de Psicologia. Uma vez que o cargo, está sendo ocupado por 

graduandos do curso, estágio final de formação,sendo orientados por 

professores.  

  

Produto 

Ampliado 

  

Pediatria, ginecologia, nefrologia, cardiologia, cirurgia geral, 

dermatologia, oncologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, 

gastroenterologia, geriatria, anestesiologia e pré-natal, além de 

atendimentos de enfermagem, nutrição, serviço social e psicologia. 

  

  

Produto 

Potencial 

  

Tratamento de epidermose. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

  

 

10.4 ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO PRODUTO 

 

O CEUAS é um centro educacional que promove ações e presta serviços 

especializados à saúde, junto a comunidade acadêmica e externa. Os serviços 

disponibilizados são: clínica geral, pediatria, ginecologia, nefrologia, cardiologia, 

cirurgia geral, dermatologia, oncologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, 

gastroenterologia, geriatria, anestesiologia, pré-natal. Além de atendimentos voltados 

para enfermagem, nutrição, serviço social e psicologia. 

Estes serviços são prestados em uma estrutura com cinco salas, divididos em dois 

ou três consultórios totalizando 12 consultórios para atendimento dos pacientes, 

juntamente com professores e alunos. 

 

Quadro 4: Síntese do Diagnóstico do Produtos  

Elementos Pontos Fortes Pontos Fracos 

  

Marca 

  

●  Associação com o 

curso de Medicina da 

UESB e o curso de 

Nutrição da UFBA. 

  

● Pouco conhecido pela 

comunidade interna e externo. 



 
 

 

 

  

Design 

  

●  Ambiente agradável 

 

  

●  Desorganização no layout 

  

  

Qualidade 

● Serviços especializados 

 

● Falta de manutenção  

  

  

Serviços 

  

● Atendimento gratuito 

● Especializado 

● Localização 

● Ambiente de 

aprendizado 

● Marcação uma vez por mês 

● Atendimento ruim 

● Falta de pronto atendimento 

● Falta de transporte 

especializado 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

  

10.5 O CICLO DE VIDA DO PRODUTO 

 Segundo  Moreira (1993) citado por Silva et al (2013), o ciclo de um produto se 

insere da seguinte maneira: 

Fase I introdução: o produto começa a ser fabricado e colocado no mercado. 

A demanda ainda não é alta, pois o mercado não está familiarizado com o 

produto, enquanto que muitos consumidores podem estar esperando pela queda 

do preço e/ou aperfeiçoamentos posteriores do produto. Fase II crescimento: 

o produto começa a se tornar competitivo e a publicidade ajuda o mercado a 

conhecê-lo melhor. Fase III maturidade: o produto já está bem integrado no 

mercado e as vendas começam a se estabilizar. Fase IV saturação: após a 

estabilidade das vendas, começa um eventual declínio; daqui por diante, 

tendem a diminuir as mudanças no projeto e as estratégias centram-se em 

preços competitivos. Fase V declínio: o produto começa a perder terreno para 

outros produtos. É chegada a hora de descontinuá-lo (tirá-lo do mercado), 

substituí-lo ou modificar radicalmente o produto. (MOREIRA, 1993 p. 227) 

 

O CEUAS foi introduzido por projeto de serviços de enfermagem, a cerca de 15 

anos, onde antes era o antigo Núcleo de Saúde da UESB, o NUSBE. Com parceria entre 

o curso de Nutrição da Universidade Federal do Estado da Bahia (UFBA) e o curso de 

Medicina da UESB. Com atendimentos de enfermagem, psicologia e serviço social, 

voltados apenas para comunidade interna com um baixo volume. 



 
 

 

 

 Na fase de crescimento, houveram as implantações dos variados serviços no 

intuito de desafogar o Sistema Único de Saúde, tiveram a abertura de vagas para a 

comunidade externa, para preenchimento das cotas de atendimento necessária para o 

ensino aos discentes. Dessa forma, a quantidades de vagas são enviadas para a Central de 

Atendimento. Além de considerar a boa localização e ser referência no tratamento de 

epidermose. 

Atualmente, na fase de maturidade do serviço o CEUAS não dispõe de uma 

infraestrutura adequada para aumentar as vagas de atendimentos, pois causaria uma 

grande procura do serviço, consequentemente, superlotação e má qualidade de 

atendimento. 

A fase de declínio no CEUAS, decorre na baixa  procura pelos serviços de saúde, 

principalmente a pediatria, devido aos recessos e férias acadêmicas, períodos das festas 

juninas ou problemas nos transportes públicos.     

 

Figura 4: Ciclo de vida do produto 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

  

10.6 MATRIZ BCG 

O CEUAS promove ações e prevenções junto a comunidade local com serviços 

especializados em: clínica médica, ginecologia, pediatria, nefrologia, cardiologia, 

cirurgia geral, dermatologia, oncologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, 

gastroenterologia, geriatria, anestesiologia e pré-natal e também atendimentos voltados 



 
 

 

 

para a comunidade interna nas áreas de enfermagem, nutrição, serviço social e psicologia. 

Além de possuir importantes parcerias e convênios com outras instituições. 

 

Figura 5: Matriz BCG da Organização 

    Participação Relativa de Mercado 
 

    Alta Baixa 
 

Crescim

ento do 

Mercad

o 

Alto Estrela 

➢ Tratamento de 

epidermose;  

➢ Promoção à Saúde; 

➢ Parcerias e Convênios. 

 

Interrogação 

➢ Nefrologia; 

➢ Oncologia; 

➢ Endocrinologia 

➢ Anestesiologia; 

➢ Gastroenterologia. 

➢ Cardiologia. 

 

 

 

 

 

 

Baixo Vaca Leiteira 

➢ Psicologia; 

➢ Clínica médica; 

➢ Pediatria; 

➢ Pré-natal; 

➢ Ginecologia 

➢ Dermatologia; 

➢ Serviço social; 

➢ Cirurgia geral; 

➢ Enfermagem. 

Abacaxi 

➢ Otorrinolaringologia; 

➢ Geriatria. 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria, 2018. 

  

 

 

10.7 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS  



 
 

 

 

Quadro 5: Sínteses das recomendações estratégicas 

Elementos Recomendações Estratégicas 

  

Marca 

  

  

Ampliar parcerias e convênios para maior reconhecimento do local  

  

Design 

  

Reorganização do espaço físico. 

  

  

Qualidade 

 Requerimento de recursos da UESB,  para ampliar o espaço de 

atendimento e equipamentos necessários. 

  

  

Serviços 

  

 Disponibilidade do uso de tecnologia de informação na coleta e 

armazenação de dados dos pacientes.  

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

                             

11 ESTRATÉGIA DE PONTO E DISTRIBUIÇÃO 

11.1 DESCRIÇÃO DO CANAL DE MARKETING 

O canal de marketing da organização pesquisada se dá pela UESB, instituição em que a 

empresa está inserida.  A ASCON- Assessoria de Comunicação  é responsável por divulgar 

no site da instituição os eventos e serviços que são prestados pelo CEUAS. É necessário que 

a organização faça o texto que será divulgado no site e envie para o email da do setor de 

acessória com um dia de antecedência. 

Outro ponto que a instituição utiliza para sua divulgação é o boca-a-boca, feito pelos 

próprios clientes e funcionários que avisam dos eventos que estão sendo propostos. 

 

 

 11.2 NÍVEIS DE CANAIS DE MARKETING 



 
 

 

 

O canal de distribuição e divulgação do CEUAS é a ASCON. Por ser um canal que divulga 

para toda a instituição, o site da UESB permite que os alunos e outros interessados possam 

encontrar as especializações disponíveis e eventos de prevenção. No entanto, não são todos 

que tem acesso ou procuram o site da UESB para conhecer o CEUAS e as suas 

especializações.  

Formada em 2003, a ASCON é o setor responsável por elaborar os conteúdos jornalístico e 

publicitário oficiais, relacionados às atividades-fim da Universidade: ensino, pesquisa e 

extensão. (UESB, 2018). 

A Rádio e TV UESB também realizam a divulgação dos eventos, atingindo um grande 

número de pessoas. 

 

11.3 ANÁLISE DO PONTO DE VENDA  

Quadro 11:Síntese do Diagnóstico do Ponto de Venda 

Componentes Estratégicos Pontos Fortes Pontos Fracos 

Mix de Produto (Conteúdo, 

exposição, validade, estoque, 

As especializações são 

diversas e com qualidade. 

A instituição é referência 

para pacientes com 

epidermose e faz parte do 

projeto HealthRise. 

As consultas são muito 

espaçadas e únicas. 

Possui poucas opções de 

tratamento contínuo 

Promoção (conteúdo, 

comunicação, posicionamento, 

criatividade, etc) 

A divulgação é feita pela 

ASCON o que garante um 

alinhamento com as 

propostas da universidade e 

a divulgação nos meios da 

mesma. A divulgação por 

este setor é gratuita, o que 

não altera os custos. 

Os meios de divulgação 

da ASCON não são de 

conhecimento de todos. 

Diversos alunos e 

pacientes em geral não 

acessam o portal da 

instituição para 

conhecer os serviços 

prestados e eventos 

promovidos. A 

comunicação não 

eficiente impede 

também que 



 
 

 

 

comunidade acadêmica 

compreenda a 

relevância da 

organização. 

Localização (externa e interna) A localização, dentro da 

UESB garante notoriedade 

e um ponto de acesso fácil 

e contínuo para os 

pacientes. 

O atendimento é 

influenciado pelo 

funcionamento da  

UESB. Quando há 

manifestações por parte 

dos professores e/ou 

servidores e os portões 

são fechados, os 

atendimentos são 

cancelados. 

Atmosfera da Loja (layout, 

iluminação, sinalização, 

climatização, aromatização, 

arquitetura, etc) 

As salas são localizadas 

próximas umas às outras e 

a saída. 

As instalações são 

pequenas, e não há 

espaço para expansão no 

local. Não possui uma 

divisão correta entre as 

alas de consulta. 

Serviços ao cliente (antes, 

durante e depois) 

O serviço de marcação 

permite que não haja filas e 

muita espera no momento 

do atendimento. 

As marcações são 

realizadas com a central, 

podendo ter filas neste 

momento, e distinção de 

horários e datas, não 

podendo o paciente 

marcar sempre e ter um 

acompanhamento 

completo. 



 
 

 

 

Funcionários (densidade, 

abordagem, eficiência, 

comunicação, etc) 

Os médicos são 

capacitados, e os 

estudantes de medicina 

podem aprender a 

profissão. 

A quantidade de 

funcionários 

(enfermeiros, técnicos 

de enfermagem e 

médicos) é insuficiente 

para a demanda. Os 

funcionários do 

atendimento não 

possuem experiência 

nem formação. O 

número de funcionários 

da recepção é superior 

ao necessário. 

Tipos e densidade das 

instalações 

A estrutura física do local 

permite fácil acesso às salas 

de atendimento. 

O espaço é pequeno, 

possuindo poucas salas 

de atendimento. 

Algumas dessas salas 

possuem apenas uma 

divisória. A sala de 

espera também é 

pequena. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

11.4 ESTRATÉGIA DE COBERTURA 

Quadro 12: Síntese da estratégia de cobertura 

Cobertura Descrição 

Intensiva O CEUAS não faz distinção entre quem é atendido, 

todos os que marcarem as consultas são atendidos, 

sendo os casos mais interessantes escolhidos para o 

momento de aula, sem distinção de etnia ou classe 

social.  

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 



 
 

 

 

11.5 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS 

Quadro 13: Recomendações estratégias 

Componentes Estratégicos Recomendações Estratégicas 

Mix de Produto (Conteúdo, 

exposição, validade, estoque, 

Um foco nos serviços já conhecidos pela população, 

como o atendimento às crianças com epidermose, e a 

divulgação dos novos serviços em parceria com o 

HealthRise.  

Promoção (conteúdo, 

comunicação, posicionamento, 

criatividade, etc) 

Uma maior divulgação de todas as especialidades 

oferecidas e do tempo de marcação de cada uma. 

Além de promoção com foco na conscientização do 

cliente, para que estes conheçam a importância do 

Centro. Criação de uma aba para o setor no site da 

uesb, na qual estarão todos as informações 

atualizadas dos serviços disponíveis na semana. 

Localização (externa e interna) Um local com mais espaço, ainda dentro da UESB, 

para fácil acesso, garantiria um maior conforto dos 

pacientes, assim como a alocação de um maior 

número de salas de atendimento. 

Atmosfera da Loja (layout, 

iluminação, sinalização, 

climatização, aromatização, 

arquitetura, etc) 

O local necessita de maior iluminação e divisão entre 

as salas de atendimento. O espaço para espera dos 

pacientes deverá ser aumentado para a alocação 

confortável de todos. Deve também apresentar um 

espaço lúdico para crianças, cujo o atendimento é 

uma das especialidades do local. 

Serviços ao cliente (antes, 

durante e depois) 

Marcações de exames feita por um sistema e scanner 

do histórico do pacientes, para facilitar seu o acesso. 

Funcionários (densidade, 

abordagem, eficiência, 

comunicação, etc) 

Um maior número de funcionários (enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e médicos) poderia atender 

melhor às demandas dos clientes e auxiliar no 

controle do fluxo de pacientes. Treinamento dos 

funcionários da recepção e desligamento de 

funcionários parados em funções com número 

superior ao necessário, como a recepção.  



 
 

 

 

Tipos e densidade das instalações É recomendado uma melhor organização do local, de 

modo a permitir que haja mais espaço para a sala de 

espera.  

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

  

12 ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO  

12.1 DESCRIÇÃO DO COMPOSTO PROMOCIONAL 

Para Kotler e Amstrong (2007), o marketing moderno exige mais do que o 

produto, preço e a praça, precisam dar atenção a promoção, se comunicar com os clientes 

existentes e potenciais, e todos os seus esforços devem ser combinados em um programa 

de comunicação e marketing consistente. 

A consolidação da marca tem dependência direta com a promoção do produto e 

sua imagem, por isso deve ter o apoio necessário. A organização conta com a estratégia 

de promoção dos serviços que prestam através da divulgação da central de atendimentos 

e dos serviços  disponíveis nas redes sociais, revistas, jornais da instituição. Há a 

assistência de um marketing direto para divulgação do CEUAS para atingir a reitoria da 

universidade, mostrando assim o seu potência de futuramente se tornar um hospital 

universitário, além do serviço através da revista e jornal fora da instituição para melhor 

consolidar os serviços com seu público-alvo.   

Nos períodos das datas comemorativas há uma atenção maior (novembro azul, 

setembro amarelo, outubro rosa), com o principal intuito de aumento da conscientização 

das pacientes para se cuidar e fazer os exames de rotina, ficar atento aos sinais do corpo.    

 

 

13 PLANO DE AÇÃO/ CRONOGRAMA 

Para que haja reconhecimento dos serviços do CEUAS para a população em geral, 

conclui-se com este plano que se faz necessário uma melhor política de divulgação dos 

serviços prestados e de sua importância. Não sendo necessário expandir o número de 

atendimentos prestados, mas sim a importância dada à instituição e por seus 

representantes e alunos.  

 As ações sugeridas são:  



 
 

 

 

● Criar meios de comunicação entre o CEUAS e o público alvo e investir 

em um setor de marketing para reconhecimento do local, até maio de 2019;  

● Adquirir novo software para cadastro de pessoas e treinar as equipes até 

fevereiro de 2019;  

● Engajar a equipe da unidade para as providências necessárias para a 

realização das ações, conscientizando da importância do local para a 

comunidade;  

● Adquirir verbas para o crescimento do Centro em termos físicos. 

● Incluir uma aba no site da UESB que mostre os serviços prestados pelo 

CEUAS e como conseguir atendimento, até janeiro de 2019. 

● Fazer uma parceria com os cursos de cinema e jornalismo para que 

incluam nos cursos projetos que mostrem os eventos e atendimentos do 

CEUAS, além de comerciais na TV e Rádio UESB até julho de 2019. 

● Entrevistas sobre prevenção de doenças cedidas à TV Sudoeste em datas 

comemorativas e eventos que o CEUAS realiza até janeiro de 2019.  
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