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RESUMO EXECUTIVO 

 

O presente plano de marketing tem como objetivo realinhar o posicionamento da Clínica 

Instituto Glass no que tange à sua visão e encontrar a solução para a seguinte pergunta: Como 

desenvolver o Instituto Glass para se tornar referência em Ensino e Pesquisa nas áreas de 

neurologia e cardiologia no interior da Bahia no prazo de Cinco anos? Foi apresentado o 

histórico e as diretrizes da organização e, como metodologia, foi aplicado um questionário 

qualitativo descritivo interno na mesma, além da análise do macroambiente e microambiente, 

pois interferem diretamente no futuro do Instituto Glass. Após o questionário e a pesquisa, foi 

feito o uso das ferramentas de análises: Matriz SWOT para analisar as forças e fraquezas, 

oportunidades e ameaças que rondam a empresa; a análise do ambiente externo a partir das 

Cinco forças de Porter e a Matriz de ANSOFF para diagnosticar em qual mercado o Instituto 

Glass insere o seu serviço. Foram apresentados os objetivos e metas e a definição do público-

alvo, de maneira a nortear os próximos passos da empresa a serem seguidos. O problema de 

marketing identificado foi a inviabilidade da visão em estimar o prazo máximo de cinco anos 

para se tornar a melhor instituição em assistência, ensino e pesquisa nas áreas de neurologia e 

cardiologia no interior da Bahia em cinco anos.  Foi elaborado o plano de ação com a duração 

de cinco anos, tempo da visão da empresa, de modo a ajudar o Instituto Glass a posicionar-se 

no mercado de Vitória da Conquista, região e, o interior da Bahia como um todo, de forma a 

alcançar os objetivos almejados. 
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1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

Fundado com um propósito inovador para o município de Vitória da Conquista, o de 

prestar um servido de excelência em assistência médica e de atendimento ao ser humano. A 

partir da observação de que a área da saúde necessita de atenção no cenário político – 

econômico. E diante desta realidade, surge a necessidade de implantação de uma empresa que 

ofereça melhor qualidade de atendimento a um público formado por clientes que possuem plano 

de saúde e para que os não possuam planos e buscam atendimento na rede privada de maneira 

particular em áreas de Neurologia e Cardiologia em Vitória da Conquista (CAMPOS, 2018). 

Nesse período os profissionais que prestavam o serviço médico da empresa se 

restringiam aos sócios fundadores, a cardiologista Gabriela Chateaubriand e o neurologista 

Philip Glass. Gabriela Chateaubriand carrega consigo os títulos de cardiologista e ecografista, 

com mestrado em ecografia pelo Imperial College London - Londres. Atendia em outras 

clínicas em Vitória da Conquista e depois inauguração, permaneceu a atender em outros 

lugares, mas como foco principal o Instituto. Philip Glass é neurologista com mestrado pelo 

UCL- InstituteofNeurology Queen Square e doutorado pela UNICAMP. Antes da inauguração 

ele também atendia em outros locais e quando a clínica foi inaugurada, dedicou seus 

atendimentos exclusivamente ao Instituto Glass. 

A arquitetura foi trabalhada de maneira não mexer significativamente no original, já que 

era a casa onde o médico Dr. Philip Glass viveu sua infância. A partir desse apelo pensou-se 

em algo acessível às necessidades especiais, aconchegante para os pacientes e funcionários de 

funcional ao fluxo de pessoas e trabalho. 

 

Figura 1: Recepção 1° andar Instituto Glass. 
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Fonte: Facebook, Instituto Glass, 2018. 

 

Nos dois anos e meio que se passaram da clínica, com o objetivo de ampliar mercado e 

levar informações à comunidade promoveu palestras e bate-papos para os mais variados 

públicos: 

• Jornada de Inverno de neurologia em agosto de 2017, voltada para médicos 

neurologistas;  

• Projeto SINAPSE em novembro e dezembro de 2017 com foco para a 

comunidade, esse projeto durou um mês e foi em formato de palestras em ciclos. O objetivo 

era esclarecer e debater principalmente professores e profissionais da educação com grande 

alcance a crianças autistas, hiperativas, superdotadas, disléxicas e também pessoas com 

epilepsia, além disso, houve dicas de primeiros socorros, com o intuito de instruir as pessoas 

qual a melhor maneira de agir em situações de urgência e emergência; 

• Bate papo Novembro Roxo, ainda em novembro de 2017 voltado para mães que 

deram a luz a bebês prematuros e que necessitam atenção e cuidados específicos; 

• Bate papo sobre a doença de Alzheimer em março de 2018, focado os cuidadores 

e familiares de pessoas portadoras dessa doença.  

• Está previsto para os meses de maio ou junho debaterem exclusivamente sobre 

o tema autismo, aberto para o público em geral e mais específico para pais e familiares que 

possuem em suas famílias pessoas diagnosticadas autistas.  

Todos esses eventos foram sem custo algum e sem certificados, com intenções somente 

voltadas em instruir a sociedade, para, além disso, quebrar tabus e diminuir preconceitos, uma 
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vez que doenças e sequelas neurológicas, principalmente, são vistas de forma preconceituosas, 

muitas vezes por falta de informações sobre1. 

Atualmente a clínica conta com profissionais da área da saúde: neurologistas, 

neuropediatra, cardiologista, psiquiatra, ortopedista, fisioterapeuta neurofuncional, 

fisioterapeuta neuropediatra, psicóloga, nutricionista e fonoaudiólogo2. 

Além dos profissionais que promovem atendimentos, são realizados exames 

cardiológicos como: eletrocardiograma, ecocardiograma, doppler de carótidas, MAPA 24 horas 

e HOLTER 24 horas. Voltado para a área de neurologia são realizados os seguintes exames: 

eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Os procedimentos de punção lombar para coleta 

de líquor e aplicação de Botox neurológico para pacientes com enxaquecas e sequelas de AVC 

são serviços ofertados também pelo Instituto Glass3. 

Figura 2: Fachada do Instituto Glass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Facebook, Instituto Glass, 2018. 

 

 

 

2 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 

“A partir do conceito de missão como sendo “O propósito central para o qual a 

organização é criada”, visão como” a representação da excelência. “É aquilo que a pessoa, o 

grupo ou a empresa quer criar em sua melhor hipótese de futuro” e valores são "os princípios, 

 
1 Em entrevista cedida pela Administradora Silene, na qual ela contou o histórico da organização. 
2 Em entrevista cedida pela Administradora Silene, na qual ela contou o histórico da organização. 
3 Em entrevista cedida pela Administradora Silene, na qual ela contou o histórico da organização. 
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os padrões de comportamento, as atitudes que as pessoas consideram naturalmente válidas e de 

máxima importância" Scott, Jaff e Tobeapud(Machado, 2009, p. 25). Essas diretrizes 

organizacionais formam a identidade da empresa, a partir dessa compreensão foram analisadas 

as diretrizes do Instituto Glass. 

 

2.1 MISSÃO 

A missão da empresa se constitui como o “ponto de partida da formulação estratégica 

do negócio” (IRIGARAY, CUNHA E HARTEN, 2016. p.02). Partindo dessa premissa, 

desenvolver uma missão que representa o significado da organização se constitui como 

necessária. “Ela comunica o propósito fundamental da organização aos seus públicos de 

interesse.” (IRIGARAY, CUNHA E HARTEN, 2016. p.02). 

Segundo Richers (1994, p. 7) a missão possui dupla função dentro do planejamento 

estratégico: orientar e delimitar a ação empresarial. A primeira envolve decidir sobre as 

diretrizes de médio e longo prazo e a segunda relaciona-se com as linhas de condutas que são 

ilimitadas na bem verdade, embora limitadas pelas oportunidades / ameaças e pelos recursos. 

Nesse sentido a missão é a definição do motivo da existência de uma determinada 

Organização. Empresa Instituto Glass determina como missão:  

   

 

“Atender ao ser humano com excelência técnico-científica e humanística na sua integralidade, 

visando promover a saúde, a felicidade, autoestima e independência. Educar os profissionais de 

saúde e comunidade para divulgar e expandir os conhecimentos na neurologia e cardiologia.” 

 

 

 

Diante da missão exposta é necessário que os questionamentos de Maximiano (2011) 

sejam inseridos e respondidos. Qual a utilidade do negócio? Atender ao ser humano com 

excelência técnico-científica e humanística na sua integralidade. Qual benefício? Promover a 

saúde, a felicidade, autoestima e independência. Qual problema resolve? Educar os 

profissionais de saúde e comunidade. Responsabilidades? Divulgar e expandir os 

conhecimentos na neurologia e cardiologia. Todas as perguntas foram respondidas. 

 

 

2.2 VISÃO 
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A visão é uma abordagem que a organização tem que se preocupar olhando para onde 

se quer chegar (CARVALHO E SANTOS, 2016). De acordo com Ramos e Oliveira (ano?, p. 

4) a visão se relaciona com ao futuro que a empresa deseja e a partir dela identificam-se as 

necessidades e expectativas. 

Portanto a visão definida pela empresa em questão foi: 

 

“Ser a melhor instituição em assistência, ensino e pesquisa nas áreas de neurologia e 

cardiologia no interior da Bahia em 5 anos.” 

 

Ocorrem aulas de neurologia para alunos do curso de Medicina UESB, no qual o 

professor é o sócio Dr. Philip e aulas ministradas pela Dra. Chateaubriand referente às 

disciplinas de cardiologia UFBA. No entanto, é considerada uma extensão das aulas que seriam 

em salas das universidades, portanto não podem ser consideradas partes de ensino. As palestras 

e os bate-papos que são realizados pela organização também não podem ser considerados como 

ensino, já que é de foco informativo, sem certificados ou diplomas. 

 

De acordo com essa visão, o objetivo, com o prazo delimitado em cinco anos é ser a 

melhor nos principais ramos ofertados pela clínica: neurologia e cardiologia no interior do 

estado referido.  Porém o que se propõe é ser referência em um tripé (assistência, ensino e 

pesquisa), o que pode representar uma barreira, já que, ao analisar a empresa identificou 

somente a assistência médica. A Gestora da empresa informou que existe o projeto de uma pós-

graduação na área de fisioterapia neurológica a ser implantada, mas sem um prazo exato para 

iniciar. 

 

2.3 PRINCÍPIOS E VALORES 

Tamoyo(apud RAMOS e OLIVEIRA, ANO? , p. 04) afirma que “Os valores 

organizacionais correspondem ao conjunto de princípios ou crenças, que estão organizados de 

forma hierárquica”, afirma ainda que orientam a empresa e são de interesses individuais, bem 

como coletivos. Os valores podem ser analisados de forma cognitiva e motivacional. O primeiro 

ligado às crenças e o segundo ligado aos valores propriamente, em suma resumem-se como um 

guia comportamental (CARVALHO E SANTOS, 2016, p. 05). 

De acordo com Machado (2009, p. 32): Os Valores facilitam a participação das pessoas 

no desenvolvimento da Missão e da Visão e resultam no comprometimento entre a equipe, o 

mercado, a comunidade e a sociedade. O reconhecimento dos Valores de uma organização 
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permite predizer o funcionamento da mesma e o comportamento organizacional dos seus 

membros. 

 

 

Interesse absoluto pelo paciente, atendimento integral, gentileza, qualidade, educação 

continuada e ética. 

A empresa atua dentro dos padrões éticos, e de qualidade dos segmentos de Neurologia 

e Cardiologia, com a consciência de que o lucro deve ser justo e represente a valorização do 

desempenho; o trabalho deve ser orientado para a qualidade dos serviços devendo ser 

melhorado e inovado continuamente para atender e superar a satisfação dos clientes; tendo o 

compromisso com a valorização das habilidades individuais, o ser responsável e agir com 

integridade profissional e social. 

 

 

 

3 ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO 

Se conhecermos o inimigo e a nós mesmos não precisamos temer o resultado de uma 

centena de combates, se nos conhecemos, mas não ao inimigo, para cada vitória sofreremos 

uma derrota, se não nos conhecemos e nem ao inimigo, sucumbiremos em todas as batalhas. 

(SUN TZU Séc. IV a.C.). 

Destrinchando os ensinamentos de Sun Tzu, é de vital importância reconhecer a 

realidade ambiental, bem como seus influentes, de modo que seja possível organizar um plano 

estratégico eficaz e eficiente acordado ao necessário preciso ter em mente a necessidade de 

mapear, explorar as variáveis ambientais que circundam o território ao qual a empresa está 

inserida. Dispondo de prévia analise de três segmentos ambientais: macroambiente, ambiente 

operacional e ambiente interno. 

 

3.1 MACROAMBIENTE 

O macroambiente de uma empresa engloba todos os fatores que possam influenciar o 

contexto a qual está inserida. Segundo Kotler (1996 – p.145): “Dentro do quadro global 

rapidamente mutante, a empresa deve monitorar seis grandes forças, a saber, demográficas, 

econômicas, naturais, tecnológicas, políticas e culturais”. 

Assim sendo, o macroambiente do Instituto Glass encontra-se em constante 

transformação, tornando-se necessário analisar e definir seu público específico, de forma a 
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concentrar seus esforços, com o intuito de atender e quiçá superar as expectativas e 

necessidades de seus clientes. Nesse ponto de vista, será relatada a análise sobre cada ambiente. 

 

3.1.1 Ambiente demográfico 

Vitória da Conquista é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população, 

conforme o IBGE, em 2017 é de 348 718 mil habitantes, o que faz dela a terceira maior cidade 

do estado, atrás de Salvador e Feira de Santana, e a quarta do interior do Nordeste(IBGE,2017). 

 

Gráfico 1: Censo Demográfico de Vitória da Conquista, Bahia, 2017.

 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Conforme análise dos dados disponibilizados pelo IBGE (2017), pode-se perceber que 

a população da cidade cresce em números exponenciais, o que tende a permanecer assim. É 

possível notar que em apenas 7 anos o número de habitantes saltou 41.852 mil. Isso deve-se ao 

grande aporte financeiro da cidade, bem como a migração de pessoas de cidades próximas, 

devido principalmente, ao polo educacional da cidade, que conta com diversas oportunidades 

de ensino superior, (UESB, FAINOR, FTC, UFBA IFBA entre outras), além de industrias e 

empresas conhecidas, que contam com vagas de empregos, ofertadas também, a população dos 

municípios circunvizinhos. 

 

 

Gráfico 2: Distribuição da população conquistense por sexo e idade 
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Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

O corpo da pirâmide representa a população adulta, economicamente ativa, e em seu 

ápice encontra-se a população conhecida como’ ‘idosa''. Observa-se que há uma concentração 

maior entre pessoas com faixa etária de 20 a 29 anos, das quais predomina o sexo feminino. É 

interessante salientar o número de pessoas com mais de 100 anos, fato que expõe o 

envelhecimento populacional, bem como mostrar o aumento da expectativa de vida dos 

munícipes. 

 Mediante o exposto nos dados demográficos, o Instituto Glass, pode se tornar, de forma 

mais efetiva um auxílio a população conquistense, haja visto que o número de pessoas 

acometidas por problemas relacionados a neurologia e cardiologia ainda é grande em nossa 

cidade. 

O município de Vitória da Conquista é um grande polo industrial no que diz respeito a 

saúde. Por assim ser, há grande migração de pessoas cidades vizinhas, tornando possível para 

a empresa atender também essa população, de forma a divulgar seus serviços em outras regiões. 

 

3.1.2 Ambiente econômico 

O ambiente econômico refere-se aos fatores que influenciam no poder de compra da 

população conquistense e cidades próximas. O comércio é forte e dinâmico, contando com 

grande número de empresas. Possui 2shoppings, com um terceiro em estágio de finalização e 

inauguração próxima, além de inúmeros conjuntos comerciais, o que torna Vitória da Conquista 

um grande polo para visitação e investimentos. 

De acordo com informações do IBGE (2015), Vitória da Conquista possui a 5ª maior 

economia da Bahia, de acordo com o PIB das cidades deste estado. O PIB é a soma de valores 
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de todos os serviços e bens produzidos em determinado local e período, além de ser o principal 

indicador do crescimento econômico de uma região. 

Gráfico 3: Maiores PIBs da Bahia

 

Fonte: IBGE, 2015.  

 

No ano de 2009, as riquezas produzidas em solo conquistense geraram R$ 3,142 bilhões, 

um aumento de 18,5% em relação ao ano de 2008. Em dez anos, de 1999 a 2009, o PIB 

municipal apresentou um crescimento superior a 340%. Esse crescimento se baseia na expansão 

de um grande conjunto de atividades. 

O destaque está no setor de serviços, responsável por mais de 70% do PIB do município. 

Nessa área, o município ocupa a 6ª posição no Estado, com R$ 2,224 bilhões acumulados em 

2009. O comércio forte e dinâmico e os serviços educacionais e os de saúde contribuem de 

maneira fundamental para o desenvolvimento desse setor. 

A construção civil é outro vetor de crescimento, principalmente nos últimos cinco anos 

e em especial após a implementação, por parte do Governo Federal, do programa Minha Casa 

Minha Vida. O setor tem grande participação na geração de empregos, com fortalecimento do 

mercado local. 

Segundo a SEI, o crescimento diversificado possibilita a chegada de novos 

empreendimentos, seja no segmento industrial – indústria de transformação e extração mineral 

– seja no setor de serviços – escolas, universidades, hospitais. (PMVC, 2016). 

 

3.1.3 Ambiente natural 

O ambiente natural inclui os recursos naturais que são usados como subsídios ou que 

são afetados pelas atividades do marketing. Além da matéria prima dos produtos estar ligada a 
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este ambiente, ainda entra aspectos como catástrofes naturais, clima — época de chuva, verão, 

entre outros. 

Segundo o site da prefeitura, Vitória da Conquista tem um clima tropical, amenizado 

pela relativa altitude do lugar, e é uma das cidades que registram as temperaturas mais amenas 

no estado da Bahia, chegando a registrar 6,2°C em 2006. Mas já foram registradas temperaturas 

inferiores a 5°C em diversos anos anteriores. As “chuvas de neblina”, como são chamadas, se 

concentram no período de abril a agosto. Já as “chuvas das águas” (mais intensas e fortes) ficam 

concentradas de outubro a março. 

O território da cidade é composto por uma vegetação dissonante, que variam entre: 

Caatinga, Carrasco, Mata de Cipó, Mata de Larga, Mata fria e Mata Fluvial Úmida. Seu relevo 

é geralmente pouco acidentado na parte mais elevada, suavemente ondulado, com pequenas 

elevações de topos arredondados. 

Vitória da Conquista tem um clima tropical de altitude por causa da elevação da cidade, 

com média de 923 m e mais de 1 100 m nos bairros mais altos. Por isto, é uma das cidades mais 

amenas das regiões Norte e Nordeste do país, registrando temperaturas inferiores a 10 °C em 

alguns dias do ano, comparável a outras cidades altas da Chapada Diamantina, como Piatã, 

Barra da Estiva, Mucugê, Maracás e Ibicoara. 

 

Figura 3: Praça Orlando Leite

 
Fonte: Ferias Tur. 

 

O instituto Glass está localizado na Avenida dos Expedicionários, Nº 496, bairro 

Recreio, uma das mais importantes e mais conhecidas na cidade, de fluxo intenso e alta 

movimentação, sendo assim está inserida em um bom território, cercado de inúmeros 

empreendimentos, bem como uma área de lazer(Praça Orlando Leite, popularmente conhecida 
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como ‘’Praça do Gil’’, devido sua localização ser próxima a antiga casa de Gilberto Gil, tratada 

assim como importante local de visitação), que pode ser tida como ponto de referência, e, por 

conta disso é  amplamente conhecida. Salienta-se sua proximidade a diversas instituições e 

empresas que são frequentadas pela comunidade. 

Por ter constantes variações de temperatura, inclusive durante um mesmo dia, os 

moradores da cidade são bem suscetíveis a desenvolverem problemas cardíacos, ou 

cardiorrespiratórios, assim sendo, os serviços prestados pelo Instituto Glass são de suma 

importância para os munícipes.  

 

3.1.4 Ambiente tecnológico 

A tecnologia é simultaneamente, uma força externa e ambiental que impõe desafios e 

problemas à empresa, e uma foça interna que também lhe impõe desafios e problemas, mas 

permite maior eficiência na utilização dos seus recursos disponíveis para o efetivo alcance de 

seus objetivos quando dominada (CHIAVENATO, 2007) 

O ambiente tecnológico é de extrema relevância em termos de vantagem competitiva. 

A vantagem deve-se ao fato de que a tecnologia agrega à empresa agilidade, eficácia e eficiência 

(menor custo e menor tempo) em suas operações, porém, não basta perceber as tendências 

tecnológicas que irão modificar um mercado, é necessário levar em conta o processo de 

assimilação dessas tecnologias pelos consumidores. 

O avanço da tecnologia aplicada a saúde traz benefícios tanto para os profissionais da 

área, quanto para os clientes, alguns aplicativos no brasil(exemplo: aplicativo ‘’saúde’’) 

permitem o usuário monitorar sua saúde, e em alguns casos, relatar os resultados diretamente 

ao médico, para, caso necessário, agendar consultas médicas afim de resolver os problemas. 

O uso da internet tem sido uma das principais ferramentas utilizadas pela gestão do 

instituto Glass, devido à eficácia desse sistema, haja vista que a adoção das redes sociais se 

tornara cada vez mais frequentes, por parte das empresas e dos clientes. Faz-se presente o uso 

destes recursos para divulgação dos serviços prestados, bem como promoções ofertadas a 

população e potenciais eventos visando atender melhor a comunidade. 

O ambiente tecnológico do Instituto Glass necessita se adequar melhor, no sentido de 

utilizar ferramentas úteis e interativas, de forma a atrair a atenção do consumidor. Por 

conseguinte, obter melhores resultados, aliado ao bom uso da tecnologia. 

No Brasil há alguns aplicativos correlacionados a área do Instituto, a exemplo do ‘’Sua 

Saúde’’, que visa ofertar serviços referentes a área de saúde em geral, permitindo desde 

consultas esporádicas até a realização de agendamentos de exames. 
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Figura 4: Aplicativo ‘’Sua Saúde’’

 

 

3.1.5 Ambiente político legal 

O 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 indivíduos e que, de certa 

forma, limitam a sua atuação. 

Não há no município leis especificas que sejam voltadas a finalidade da empresa, 

entretanto a Lei Orgânica do Município de Vitória da Conquista (2007), discorre que é de 

competência do município ‘’[...],prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, serviços de atendimento à saúde da população[...],assim sendo necessário salientar a 

organização de constante mutirões de saúde que são organizadas pela Prefeitura em parceria 

com instituições prestadoras de serviço e/ou instituições de ensino superior. 

Face ao exposto, seria de suma importância, que se firmasse parceria com a Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista, com o intuito de participar destes eventos, e divulgar seu 

atendimento aos munícipes, além de prestar um auxilio inicial aos mesmos. 

Há em tramitação no Senado Federal, o projeto de lei 5102/2016, do Deputado Alfredo 

Nascimento-PR/AM, que visa instituir o mês de setembro, como mês de prevenção das doenças 

do coração, bem como, a realização de diversas campanhas de conscientização desse tema. 
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3.1.6 Ambiente cultural 

Vitória da Conquista é um município que dispõe de poucos pontos turísticos, por conta 

disso, necessita de valorização. Há diversas praças que proporcionam momentos de lazer, como 

a praça Orlando leite, Praça da Juventude, Praça Tancredo Neves, entre outras. 

A cidade conta com alguns museus que também compõem seu ambiente cultural, tais 

como o Museu Henriqueta Prates, Museu Padre Palmeira, Casa Memorial Governador Regis 

Pacheco, bem como espaços destinados a eventos culturais, como o Centro Cultural Glauber 

Rocha. 

Entretanto, esses locais não recebem a devida atenção, tanto por parte da população, 

quanto da Prefeitura. Muitos destes locais encontram-se com estruturas debilitadas, em 

desacordo com o necessário para proporcionar lazer, aliado a estes problemas, há a falta de 

projetos visando promover o desenvolvimento cultural, bem como divulgar esses espaços, uma 

vez que, alguns destes não são conhecidos pelos moradores da cidade. 

De acordo com o site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, O Centro Glauber 

Rocha – Educação e Cultura são formadas pelo Centro Educacional Audiovisual e pelo novo 

Mercado de Artesanato. O equipamento conta com uma área total de 24.771,56 m², sendo 

4.376,58 m² de área construída, e é composta de salas de exposição e cinema, com planetário, 

área administrativa, 240 boxes, sanitários de apoio e para o público, duas praças culturais com 

cantinas, camarins, área para montagem de palco/eventos, quiosques, guarita de controle, posto 

policial e área pavimentada para público, estacionamento amplo, além de áreas ajardinadas. 

(PMVC, 2016).  

Figura 5: Centro Glauber Rocha

 
Fonte: PMVC, 2016 

 

Além deste, há também o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, conta com a 

efervescência, crítica e demanda de entretenimento dos jovens estudantes. Dentre outros 
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eventos, a programação artística do centro conta com o Festival de Música da Bahia e a Mostra 

de Cinema, apresentando crescimento em qualidade e repercussão de público a cada ano. 

O espaço abriga, ainda, duas instituições culturais, a Casa da Cultura e a Academia 

Conquistense de Letras e, em um anexo, o projeto Pró-ler, da Universidade Sudoeste da Bahia 

– UESB, que desenvolve atividades de estímulo à leitura. 

Figura 6: Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima  

 
Fonte: Blog do Anderson. 

3.2. AMBIENTE OPERACIONAL 

Dill (1958) descreveu o ambiente operacional de uma organização como um conjunto 

de diversos componentes externos que a empresa interage diretamente com objetivo de se 

movimentar através do fluxo de transações de entrada e saída como: clientes (imediatos ou 

revendedores), fornecedores (matéria – prima, equipamento, investimentos, mão de obra, entre 

outros), competidores (busca por cliente ou materiais) e agências reguladoras (governos, 

cooperativas, sindicatos, etc).(PORTO, SILVA e BATAGLIA, 2009). 

 

3.2.1. Clientes 

O Instituto Glass atende a demanda de Vitória da Conquista e região, sendo assim possui 

um grande público, que engloba as pessoas das mais variadas idades, desde de crianças a idosos, 

gêneros, classes (principalmente A e B) e níveis de escolaridade, sendo grande parte 

alfabetizada. De acordo com a administração do instituto, em 2017, este teve um total de 8900 

mil pacientes, com uma média de 35 pacientes por dia, independente do tipo de atendimento ou 

características do mesmo. 

3.2.2. Concorrentes 
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No que compete a este quesito, o Instituto Glass, por ser uma clínica privada com foco 

em Neurologia e Cardiologia, possui diversos concorrentes por atender ao extremamente 

disputado mercado relacionado à saúde. 

Entre os concorrentes da área, podem ser destacados a Neuroclin, consultório 

especializado em Neurologia situado na Av. Otávio Santos, 261 - Recreio, Vitória da Conquista 

– BA. 

A SONESB, a Neuro Conquista, o HCC, a Procordis, a SONNAR, a Gara Medical, o 

IBR Hospital, o Hospital SAMUR, o ICC, a Clínica Cardio Pulmonar, a CardioRitmo e a 

Clínica Cadiolife. 

A SONESB – Sociedade de Neurocirurgia do Sul da Bahia é um centro voltado para 

Neurologia, mas que atende também Psicologia e Ortopedia, Neuropediatria, Endocrinologia e 

Fisioterapia, é estabelecida na Avenida Jonas Hortélio, 306 – Recreio, Vitória da Conquista – 

BA. 

A Neuro Conquista é um consultório especializado em Neurologia situado na Rua 

Guilhermino Novais, 12 - Recreio, Vitória da Conquista - BA 

O HCC – Hospital das Clínicas de Conquista era chamado de Ortoclínica, fundada em 

1983, quando um grupo de médicos e empresários sonharam em implantar em Vitória da 

Conquista uma clínica que se tornasse referência em Ortopedia. Com o passa do tempo ea 

necessidade renovação a Ortoclínica aumentou seu leque de especialidades, implantando 

Neurologia e Cardiologia, situado na Praça Marcelino Mendes, 4 - Centro, Vitória da Conquista 

– BA. 

A Procordis é uma Unidade com enfoque em Cardiologia e Clínica Geral, está situada 

na Rua Guilhermino Novais, 182 - Recreio, Vitória da Conquista - BA 

A Sonnar foi criada em 1986 e no decorrer desses anos vem crescendo continuadamente, 

investindo em equipamentos de excelência, agregando novos profissionais da medicina e 

promovendo cursos e jornadas médicas de atualização, mantendo seus colaboradores sempre 

informados com o dia a dia da medicina. 

A Sonnar conta com profissionais da área médica tais como Ginecologistas, Obstetras, 

Radiologistas, Ultrassonografistas, Mastologistas, Geneticista, Clínico da Cabeça e Pescoço, 

Neurologistas, Endocrinologista, Otorrinolaringologista, Nutricionistas, Dermatologistas, 

Anestesista, Psicólogos, Bioquímico e Enfermeiras. Dispõe de diversos tipos de exames para 

melhor servir à comunidade. 

Tudo isto distribuídos em três unidades: Rua Siqueira Campos, Unidade 2 de Julho e 

Unidade do Centro MedicoAltamirando Costa Lima. 
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A Gara Medical é uma clínica que oferece assistência em Neurologia, Nefrologia, 

Urologia e Fisioterapia, está situada na Avenida Jorge Teixeira, nº29, Sala 701, Candeias, 

Vitória da Conquista - BA. 

O IBR Hospital foi inaugurado em 1986 e é estruturado para atendimento avançado de 

Emergência, UTI e Cirurgias de grande porte, além de conforto e segurança na internação 

hospitalar, o Serviço está divido em centros especializados de: Ortopedia, Neurologia, 

Neurocirurgia, Cardiologia, Urologia, Endocrinologia, Radiologia, Gastroenterologia, 

Angiologia e Cirurgia Geral. O hospital conta ainda com centro de Hemodinâmica, Medicina 

Nuclear e Hiperbarica. Localizado na Rua Góes Calmon, 235 - Centro, Vitória da Conquista – 

BA. 

O Hospital SAMUR foi criado na década de 60, em 1969, com o objetivo de melhorar 

o atendimento ao público da época, atualmente é dotado de várias especialidades como: 

Neurologia, Cardiologia Clínica, Oncologia e Ortopedia, estabelecido na AvenidaYolando 

Fonseca, 480 - Jurema, Vitória da Conquista – BA. 

O ICC – Instituto Conquistense de Cardiologia é um consultório voltado para 

Cardiologia, com sua localização na Praça Hercílio Lima, 95 - São Vicente, Vitória da 

Conquista – BA. 

A Clínica Cardio Pulmonar como as anteriores possui sua especialização em 

Cardiologia e está situada na Avenida Otávio Santos, 328 - Recreio, Vitória da Conquista – BA. 

A CardioRitmo é um Centro Médico com foco em Cardiologia e Arritmia, sua 

localização é na Rua Siqueira Campos, 578 - Escola Normal, Vitória da Conquista – BA. 

A Clínica Cardiolife é uma Clínica Especializada em Cardiologia e Ecocardiografia, que 

foi criada em 2017, com o objetivo de melhorar a eficácia e a eficácia dos exames cardiológicos 

com um padrão de excelência situada no Candeias Medical Center - Avenida Alberto Leal, 29 

- Candeias, Vitória da Conquista – BA. 

Como é perceptível, a área em que o Instituto Glass foca possui diversas outras clínicas 

com os mesmos tipos de serviços, aumentando a competitividade do ramo.   

 

3.2.3. Fornecedores 

Embora o Instituto Glass ainda seja uma empresa pequena, possui uma certa quantidade 

de fornecedores, entre eles: Artfal, Comlimp, Criativa, Dr° Saúde, Gerquimica, Neurovirtual, 

Naturagua, Printjet e União Extintores. 

A Atfal é uma vidraçaria responsável pelas janelas e demais artigos em ferro e alumínios 

existentes na empresa. 
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A Comlimp trabalha no setor de limpeza vendo materiais e produtos para higiene e 

limpeza. 

A Criativa é uma papelaria cuja relação com o Instituto é o fornecimento de materiais 

de escritório para utilização na rotina do dia. 

O Dr°Saúde é uma loja de artigos hospitalares responsável por suprir toda demanda 

neste quesito. 

A Gerquimica também atua no setorde limpeza e assim tabalha na venda desse tipo de 

produtos às empresas. 

A Neurovirtual é uma empresa internacional voltada para a tecnologia na área médica e 

trabalha com o suporte em Neurologia e Cardiologia. 

A Naturagua é uma loja de conveniências especializada a venda de água. 

A Printjet trabalha com assistência técnica em equipamentos de informática, bem como 

computadores e impressoras. 

Por fim, a União Extintores entra no quesito segurança, já que auxilia fornecendo 

extintores em caso de incêndios de quaisquer graus. 

 

3.2.4. Acionistas 

Os maiores acionistas da empresa, por não terem aberto a venda, são os sócios 

fundadores: Gabriela Chateaubriand e Philip Glass. 

 

3.2.5. Os meios de Comunicação 

O Instituto Glass foi fundado em 2016, e tendo apenas dois anos de existência não possui 

uma forte raiz no mercado e aliado a isso, seus meios de divulgação tem a necessidade de ser 

melhorados. 

De acordo com a gestora do instituto, os meios de comunicação do mesmo são 

basicamente nulos, sendo apenas difundidos por meio das redes sociais (Facebook, Instagram, 

Ttwitter, entre outros). 

Este é um ponto vital da empresa, já que como foi criada recentemente é necessário se 

manter no mercado com um bom investimento em publicidade capaz de atrair um público ainda 

maior e mais diversificado, acarretando a continuidade da empresa. 

Algumas medidas que poderiam ser tomadas seriam a divulgação através de outdoors 

em locais estratégicos, distribuição de panfletos, participação em eventos na cidade, anúncios 

na televisão e nas rádios e quaisquer outras formas de propagação do Instituto Glass. 
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Kotler (1998) define promoção como um conjunto de ações sobre determinado serviço, 

como forma de divulgação deste. Assim é visível a necessidade de uma forma de divulgação 

eficiente, visto que este conjunto de ações influenciam o cliente, a forma como ele vê o serviço 

e como ele inconscientemente fará também esta divulgação. 

  

3.2.6. As Gerações Futuras 

O Instituto Glass pretende ser a melhor opção neste seguimento de mercado, onde atua 

principalmente nas áreas de Neurologia e Cardiologia, por prestar um serviço de assistência 

integrada, com a intenção de ser referência regional em nível de excelência científica, na qual 

novas práticas de saúde possam ser investigadas, analisadas e padronizadas, bem como, 

acrescentar a qualificação do potencial profissional e tecnológico, com a humanizada no 

atendimento. Desse modo, deve-se atentar para fundamentar e reconhecer a importância de seu 

propósito para assim, consolidar sua essência. 

 

3.2.7. As Gerações Passadas 

Fundado com um propósito inovador para o município de Vitória da Conquista, o de 

prestar um servido de excelência em assistência médica e de atendimento ao ser humano. A 

partir da observação de que a área da saúde necessita de atenção no cenário político – 

econômico. E diante desta realidade, surge a necessidade de implantação de uma empresa que 

ofereça melhor qualidade de atendimento a um público formado por clientes que possuem plano 

de saúde e para que os não possuam planos e buscam atendimento na rede privada de maneira 

particular em áreas de Neurologia e Cardiologia em Vitória da Conquista (CAMPOS, 2018).  

Nesse período inicial, os profissionais que prestavam o serviço médico da empresa se 

restringiam aos sócios fundadores, a cardiologista Gabriela Chateaubriand e o neurologista 

Philip Glass, e por ser um novo negócio, as bases dessa empresa foram fundamentadas em 

ambos. 

A arquitetura foi trabalhada de maneira não mexer significativamente na original, já que 

era a casa onde o médico Dr. Philip Glass viveu sua infância. A partir desse apelo pensou-se 

em algo acessível às necessidades especiais, aconchegante para os pacientes e funcionários de 

funcional ao fluxo de pessoas e trabalho. 

 

3.3 AMBIENTE INTERNO  
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O ambiente interno é aquele que se encontra dentro da organização. Tem por finalidade 

colocar em evidência as qualidades (pontos fortes), deficiências (pontos fracos) e os pontos 

neutros, tomando como perspectiva para comparação, seus concorrentes. 

 

3.3.1 Estrutura Organizacional 

De acordo com Oliveira (2006), “estrutura organizacional é o instrumento 

administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e 

dos recursos das empresas, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos 

decisórios, visando ao alcance dos objetivos estabelecidos pelos planejamentos elaborados 

pelas empresas”. 

O Instituto Glass possui uma estrutura vertical e, portanto, hierarquizada. A base é 

representada pelos recepcionistas e auxiliar de serviços gerais. Logo acima, estão os médicos e 

profissionais que atendem em consultório, depois a gestora e no topo da hierarquia estão os dois 

e únicos sócios Dr. Phlip e Dra. Gabriela. 

As atividades são divididas em: recepção, limpeza, atendimento médico, administração 

não detentora de autonomia e sócios responsáveis pelas decisões em geral. A empresa não 

possui muitos níveis organizacionais, haja vista que se trata de uma empresa de pequeno porte. 

3.3.2 Cultura e Clima Organizacional 

Os aspectos culturais modificaram ao longo as gerações. A princípio em todo o meio da 

sociedade e mais recente difundiram-se pela Administração. Para Moser, Bertoni,Cruz e 

Camargo (2012)os aspectos culturais eram misturados com um modismo e atualmente, são 

primordiais para análise e prática organizacional. 

O clima organizacional é de certa forma, o reflexo da cultura da organização, ou melhor, 

o reflexo dos efeitos dessa cultura, na organização como um todo. Luz (1995) afirma que o 

“clima é resultante da cultura das organizações; de seus aspectos positivos e negativos 

(conflitos)”. 

A empresa em questão possui pouco ou quase nenhuma rotatividade de funcionários. 

Em dois anos e meio somente dois colaboradores foram desligados da organização, 

representando dessa maneira uma estabilidade. Em pesquisa realizada entre seis, dos nove 

colaboradores, 100% responderam que não trocaria a organização por outro emprego de mesma 

função para ganhar 10% a mais do que ganham atualmente. Além disso, responderam que 

indicariam a organização para familiares e amigos. 

A hierarquia existente entre os funcionários, administração e sócios é respeitada e 

segundo a pesquisa realizada, não causa intimidação. A gestora dialoga com clareza, e mantém 
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boa relação com os colaboradores.  Com relação aos gargalos, quando são identificados, 

ocorrem reuniões para que todos sejam ouvidos, a fim de dar suporte e encontrar melhorias, 

para esse fim é realidade os líderes ouvirem os colaboradores.  

A relação funcionários-funcionários é um dos motivos, de acordo com a pesquisa, que 

faz do ambiente interno agradável e propício para a realização das atividades laborais. É 

percebida inclusive por alguns clientes que existe harmonia suficiente para realizar o trabalho 

de forma satisfatória. 

 

3.3.3 Produção e Logística 

O Instituto Glass produz e comercializa serviços na área da saúde. Além disso, de acordo 

com a visão produzirá conhecimento em forma de pesquisa e ensino. Os serviços de terceiros 

são necessários para a manutenção dos setores da clínica, são insumos tais como produtos 

papelaria, produtos de limpeza, serviços de segurança, etc.  

A logística do ambiente é acessível às necessidades de cadeirantes, com rampas e 

elevadores, porém ainda não possui acessibilidade para portadores de necessidades visuais e 

auditivos, o que é limitante.  Esses aspectos dever ser vistos e melhorados, uma vez que para a 

criação de uma identidade voltada para a excelência, deve atentar aos grupos menores, são 

grupos carentes de assistência e atenção.  

 

3.3.4 Finanças 

Nas visões de Oliveira, Trombetta, Silveira, Procianoy e Luce (2010)o marketing está 

sendo “convidado” a aproximar de áreas como as finanças, já que ambas as atividades impactam 

os resultados das organizações. 

Os setores de finanças e marketing são inexistentes, sendo representados pela 

administração. Assim sendo, os projetos voltados para o marketing na referida empresa até o 

momento são propaganda e publicidade quando conveniente. Por esse mesmo motivo não são 

propostos a cada período para serem aprovados pelo financeiro, em vez disso são solicitados 

quando necessários. Enfim é abstrata a tentativa de analisar os dois setores em conjunto, a 

análise se torna inviável quando são representados somente pelo setor administrativo. 

 

4 FERRAMENTAS DE ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

O mundo está cada vez mais conectado, é preciso que as organizações estejam mais 

conectadas em relação às novas informações e como elas podem ajudar as empresas no sentido 

de atuação perante seus consumidores e seus concorrentes. 
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Entre os diversos empreendedores e gestores que buscam de um planejamento 

estratégico adequado que os ajudem a definir ações, objetivos, metas e iniciativas para 

direcionar a operação de seus negócios, eis que surge na direção da sua empresa, 

invariavelmente uma ferramenta muito útil para esse processo, a matriz SWOT, vindo á mente 

desses empreendedores e gestores palavras como forças, fraquezas, ameaças, oportunidades, 

ambiente interno e externo. 

Para Martins (2006), a análise SWOT é uma das práticas mais comuns nas empresas 

voltadas para o pensamento estratégico e marketing, é algo relativamente trabalhoso de 

produzir, contudo a prática constante pode trazer ao profissional uma melhor visão de negócios, 

afinal de contas, os cenários onde a empresa atua estão sempre mudando. 

A prerrogativa chave da análise SWOT é adivinhar o que se faz bem, como pode 

melhorar, aproveitar melhor as oportunidades que surgem e se há alterações no mercado – como 

desenvolvimentos tecnológicos, fusões de negócios ou falta de confiança de fornecedores – 

exigindo assim mudanças na respectiva empresa.  

O método mais utilizado quando se trata da analise de cenários de mercado para o 

planejamento estratégico é a Análise SWOT. 

4.1. MATRIZ SWOT 

A análise SWOT, criada por Kenneth Andrews e Roland Cristensen, professores da 

Harvard Business School, e posteriormente aplicadas por inúmeros acadêmicos estuda a 

competitividade de uma organização segundo quatro variáveis: Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças. Dentre essas quatro variáveis, é possível fazer o inventário das 

forças e fraquezas da empresa, das oportunidades e ameaças do meio em que a empresa atua. 

Quando os pontos fortes de uma organização estão alinhados com os fatores críticos de sucesso 

para satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa será por certo, competitiva no longo 

prazo (RODRIGUES, et al., 2005). 

A análise SWOT é usada como ferramenta para fazer análises de cenário (ou análises 

de ambiente), também utilizada como base para a gestão e o planejamento estratégico de uma 

organização. É um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa 

no ambiente em questão (DAYCHOUW, 2007). 

A partir da análise do ambiente externo e interno do Instituto Glass, foram identificadas 

os seguintes pontos: 

Tabela 1: Análise SWOT do Instituto Glass, de Vitória da Conquista-Ba. 

 A m b i e n t e s   A m b i e n t e  Favorável Desfavorável 
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In
te

r
n

o
 

• Clima organizacional em 

relação ao apoio das decisões 

dos gestores;  

• Verifica como está a qualidade 

de vida no trabalho dos 

colaboradores no Instituto;  

• Bates- papos, jornadas e ciclo 

de palestras para públicos 

específicos ou não, externos à 

organização; 

• Capacitação constante, 

• Aspecto Financeiro, 

investimento em capacitação e 

infraestrutura; 

• Foco em acessibilidade; 

• Localização acessível; 

• Falta de publicidade referente a todas 

as especialidades ofertadas; 

• Falta de informações claras sobre o 

trabalho realizado no Instituto; 

• Poder de decisões somente na mão 

dos sócios; 

• Meios de comunicação restritos às 

redes sociais. 

E
x
te

r
n

o
s 

   

• Público encontra no instituto, 

principalmente como 

referência na área de 

neurologia, a oportunidade de 

cura de suas enfermidades; 

• Interesse da imprensa local; 

• Clima ameno aumenta casos de 

doenças que levam os 

pacientes a buscarem pelos 

profissionais da saúde; 

• Envelhecimento da população. 

 

• Pacientes, são em sua grande maioria 

do SUS, e não ter cobertura na 

empresa; 

• Concorrente com maior aparelhagem; 

• Mudanças constantes nas regras de 

plano de saúde que limitam os 

atendimentos; 

• Altos valores de impostos que 

influenciam nos preços dos serviços; 

• Aspectos relacionados à vigilância 

sanitária no que tange o uso de 

perfuro cortante e amostra de 

medicações.  

Fonte: Elaboração segundo o Instituto Glass, 2018. 
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A partir da análise do ambiente interno da organização foi possível elencar as forças e 

as fraquezas. O clima organizacional possui maior destaque como uma força da organização, a 

rotatividade é praticamente inexistente, somente dois desligamentos de colaboradores nos quase 

três anos da organização e, a partir de uma pesquisa realizada com os funcionários revelou que 

os mesmos não deixariam a organização para receber 10% a mais na mesma função em outra 

organização. A relação hierarquizada não provoca medo, já que existe diálogo constante.  

O meio de divulgar a clínica e ao mesmo tempo levar informações se apresenta como 

uma força da organização. Os ciclos de palestras, bate-papos, jornadas neurológicas divulgam 

os serviços ofertados pela organização para os mais variados públicos, para familiares de 

pessoas que sofrem com alguma questão de saúde, até profissionais já capacitados as área da 

saúde. 

O Instituto Glass prega a filosofia de melhoria constante para os profissionais que 

atendem na organização. É frequente os profissionais viajarem para congressos e cursos das 

suas áreas de atuação, dentro e fora do país. De um modo geral esses profissionais investem de 

maneira quase que rotineira para ser cada dia mais um profissional mais efetivo em ajudar os 

seus pacientes. O quesito financeiro não se caracteriza com uma limitação de investimentos e 

inovações. As retiradas dos lucros pelos sócios não acontecem para uso pessoal, somente para 

investimentos para a empresa.  

A acessibilidade deve acontecer de qualquer maneira, mas se falando da organização é 

uma força, uma vez que esta faz mais do que pede em lei. Um cadeirante, por exemplo, 

consegue ir sozinho para a clínica, sair do carro e entrar nos espaços internos. Além de cadeiras 

apropriadas, um profissional específico para ajudar quem chega à clínica, foca principalmente 

nos profissionais com alguma limitação física ou mental.  

A localização da clínica é extremamente favorável, fica próxima a Praça Orlando Leite 

ou simplesmente “Praça do Gil” nome pelo qual a praça é mais conhecida. Além de o imóvel 

ser próprio, conta com estacionamento para os pacientes. O Instituto Glass fica próximo a 

clínicas e laboratórios e a Av. Otávio Santos, principal rua no que tange a área da saúde privada 

em Vitória da Conquista. 

O Instituto Glass tem outro objetivo, o de ser referência em educação e para isso será 

implantado um curso de pós-graduação em fisioterapia neuropediátrica. O intuito de introduzir 

uma pós-graduação nessa área, é promover estudos que ajudem os pacientes e, é sabido que a 

clínica tem um grande foco nas áreas neurológicas infantis.  

Ao se tratar das fraquezas da Neurocárdio, é possível destacar algumas. O poder de 

decisão é exclusivo somente aos sócios e fundadores da clínica e, apesar de existir uma 
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administradora na frente de muitas questões relacionadas à organização, as decisões de 

norteamento são restritas.  O que é uma forte característica das empresas de pequeno porto do 

Brasil.  

No que se refere às informações para o público em geral, o Instituto Glass possui 

fraquezas relacionadas a pouca divulgação de todas as especialidades da clínica, diz-se muito a 

respeito de neurologia e cardiologia, mas existem outros serviços específicos e complementares 

que pouco são destacados, muitos pacientes não sabem de todos os serviços que a clínica 

oferece. Os meios de comunicação até esse dado momento são restritos às redes sociais. Além 

disso, existe a limitação legal de propaganda em TV por exemplo.  

A partir da análise do ambiente externo, foi possível destacar as oportunidades e 

ameaças do mercado para o Instituto Glass. A principal oportunidade encontrada se trata da 

identificação do público com a organização e o seu reconhecimento como referência 

principalmente nos serviços e profissionais de neurologia ofertados.  

O interesse da imprensa local é referente à busca desses profissionais para entrevistas 

relacionadas a casos de utilidade pública como doenças importantes que atingem a população. 

Os principais canais de rádios e TV,s da cidade comumente entrevistam os profissionais do 

Instituto Glass. 

Outra oportunidade se trata das temperaturas amenas e da altitude mais elevada em que 

a cidade Vitória da Conquista se encontra, essas condições climáticas favorecem o aumento de 

doenças cardiorrespiratórias na cidade e, ao se tratar da área da saúde privada é uma 

oportunidade de negócio para o serviço de cardiologia ofertado pela clínica. Além das questões 

climáticas, o envelhecimento da população também é uma oportunidade. 

As ameaças observadas relacionam-se com a falta de recursos do pacientes, que muitas 

vezes só possuem convênio com o SUS, mas a clínica não abrange o mesmo. Muitos pacientes 

não possuem muitas condições financeiras de pagamentos dos procedimentos ofertados. 

Outra ameaça refere-se com os concorrentes de maior tempo no mercado e maior 

aparelhagem, maior leque de exames oferecidos e maior capacidade de atendimento. Isso 

reflete, por exemplo, quando o profissional da cardiologia passa um Teste de Esforço para um 

paciente, este deve buscar outro local para realizar. 

Os planos de saúde frequentemente mudam suas regras e tem suas regras mudadas pelas 

leis vigentes. Essas mudanças, principalmente quando são individuais a cada plano, dificulta o 

atendimento dos pacientes, que devem aguardas para liberação de exames ou procedimentos 

específicos e, em muitos casos os pacientes devem buscar meios legais para a liberação dos 

procedimentos necessários.  
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Aspectos relacionados à vigilância sanitária no que tange o uso de perfuro cortante e 

amostra de medicações representam outra ameaça para a empresa. Os perfuro cortantes, por 

exemplo, seguem regras de utilização e descarte rígidas. As amostras de medicações para os 

pacientes seguem outras regras rígidas referentes ao local de armazenamento e quem pode ter 

contato com as mesmas. 

 

4.2 FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER 

O Instituto Glass é uma clínica privada com foco em Neurologia e Cardiologia, alguns 

pontos em que o Instituto se correlaciona por se tratar das 5 Forças Competitivas, propostas por 

Porter (2004), conforme é possível observar na Figura 2. 

 

4.2.1 Concorrência 

Para cumprir a análise dos concorrentes que é considerado por Porter o principal fator 

ou força, é necessário considerar critérios como o número de concorrentes, as características de 

cada um, o nível de publicidade, o grau de diferenciação, entre outros. Os principais 

concorrentes do Instituto Glass são as clínicas: CardioRitmo, Neuroclin, SONESB,  Neuro 

Conquista, Procordis, SONNAR, Gara Medical, Clínica CardioPulmonar,  ICC, Clínica 

Cadiolife e os hospitais: IBR Hospital, Hospital SAMUR e o HCC. 

 O Instituto Glass tem um volume considerável de pacientes de Vitória da Conquista e 

região, com uma aparelhagem que garante bons resultados e profissionais de experiência, 

principalmente, na área de neurologia, se tornou competitiva em pouco tempo de abertura da 

empresa. É preciso uma análise constante da rivalidade existente entre os concorrentes da área 

de neurologia e cardiologia em Vitória da Conquista.  

 

4.2.2 Entrantes potenciais 

Além de ser necessário observar as atividades das empresas concorrentes, a ameaça da 

entrada de novos participantes depende das barreiras existentes contra sua entrada. Estas 

barreiras são os fatores que atrapalham o aparecimento de novas empresas. 

A necessidade de aprimoramento dos serviços, qualidade no atendimento e com foco 

central no paciente, aumenta assim  novos pacientes, sem perder os já fieis à empresa. Assim, 

cria dificuldades para entrantes em potenciais instalarem-se na cidade. 

O diferencial do Instituto Glass e, pode servir como uma barreira é a força da sua marca, 

principalmente com um serviço de neurologia já consolidado, uma vez que o paciente 



32 
 

  

neurológico recebe cuidados que vão além da consulta, possuem exames, fisioterapias e 

procedimentos mais complexos, por exemplo, o uso de Botox neurológico. 

 

4.2.3 Produtos substitutos 

O produto substituto é fundamental para saber quando é a melhor hora de transformar 

seu negócio. Ele atende não apenas o surgimento de produtos ou serviços que os clientes podem 

passar a consumir, mas também o fato do produto ou serviço atual ficar obsoleto por conta 

própria.  

O Instituto tem como carro chefe o atendimento nas áreas de neurologia e cardiologia, 

serviços primordiais para a microrregião de Vitória da Conquista, além de uma gama de outros 

atendimentos, exames e procedimentos citados. Por outro lado, é necessário compreender que 

os produtos substitutos aparecem constantemente, por exemplo, médicos e remédios que 

seguem condutas homeopatas. 

 

 

4.2.4 A força dos fornecedores 

Um grupo fornecedor considerado poderoso é: dominado por poucas empresas, seu 

produto for peculiar, ou pelo menos diferenciado, ou se tiver custos repassados embutidos, não 

ser obrigado a competir com outros produtos para venda no setor, impor uma ameaça razoável 

de integração ainda mais as atividades de seu segmento de negócio e o setor de atuação não 

representar uma clientela importante para o grupo fornecedor. 

As decisões tomadas pelos fornecedores podem ser determinantes para o sucesso ou o 

fracasso de determinada estratégia. O Instituto Glass tem uma boa relação com os fornecedores, 

por outro lado, tem a opção de optar por mudança de fornecedor caso necessária. Os produtos 

utilizados pelo Instituto Glass não fazem da clínica refém de nenhum dos seus fornecedores. 

Assim, é possível obter os melhores produtos, que são de importância para garantir o melhor 

resultado. 

 

4.2.5 A força dos clientes  

Esta força competitiva tem a ver com o poder de decisão dos compradores sobre os 

atributos do produto, principalmente quanto a preço e qualidade. Assim, os compradores têm 

poderes quando: As compras do setor são de grande volume; Os produtos a serem comprados 

são padronizados, e sem grande diferenciação. 
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Os clientes querem preços mais baixos e alta qualidade e, com os pacientes do Instituto 

Glass não é diferente. O que se percebe, no entanto, mesmo a clínica não trabalhando com uma 

política de desconto, ainda assim eles reconhecem o diferencial dos profissionais.  

Atualmente a principal força dos clientes está relacionada ao seu poder nas mídias 

sócias, os comentários de elogios ou de reclamações recaem sobre a organização de forma 

positiva, mas pode ser fonte de transtornos. A saída de um médico, a entrada de outro, bem 

como novos procedimentos e terapias, são influenciadas pelos clientes.  

 

4.3 MATRIZ ANSOFF 

Segundo Serra e Ferreira (Apud KATZ, 2017, PAG. 13) “a Matriz de Ansoff, pensada por 

Igor Ansoff na década de 60, consiste em propor uma ferramenta de análise do problema 

estratégico e definições de estratégias”. A Matriz de Ansoff, também conhecida como Matriz 

Produto/Mercado é um modelo utilizado para determinar oportunidades de crescimento para 

criar estratégias. 

 

 

Tabela 3: Matriz de Ansoff 

       Fonte:Ansoff (1979, p. 92). 
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4.3.1 Penetração de mercado 

É a estratégia onde a empresa visa atingir novos mercados, onde ainda não atua, com 

seus produtos atuais.  

 

4.3.2 Desenvolvimento de Produtos 

Refere-se à estratégia de crescer lançando novos produtos ou novas linhas nos mercados 

existentes. 

 

4.3.3 Desenvolvimento de Mercado 

A empresa possui vários tipos de atendimentos, sendo assim, a matriz de Ansoff foi feita 

analisando a empresa como um todo.  

A partir da análise concluiu que: O Instituto Glass é uma empresa existente num 

mercado já existente. Um mercado concorrido, no qual os concorrentes possuem mais anos no 

mercado. A preocupação do Instituto Glass é a fidelização do cliente e diferenciar-se por 

questões de: profissionais mais capacitados, maior nível de serviço e atendimento, maior 

estrutura física, novas versões e roupagens para melhor atender aos pacientes que reconheçam 

a proposta de valor da organização. O foco está relacionado ao domínio do mercado e crescer 

mais que os concorrentes, além de objetivar o consumo de mais de um serviço pelo mesmo 

cliente. 

  

4.3.4 Diversificação 

 A Diversificação prevê o lançamento de novos produtos ou linhas de produtos em 

novos mercados onde a organização ainda não atue. É, talvez, a mais complicada estratégia na 

Matriz já que há duas variáveis não controladas pelas empresas: novos mercados e novos 

produtos. 

O Instituto Glass não faz publicidade em mídias sociais, como ocorre em alguns concorrentes, 

o próprio CFM autoriza a publicação em redes sociais. 

 

5 OBJETIVOS E METAS 

O objetivo pretendido é a definição de métodos estratégicos para que a clínica possa 

ajustar, na prática, o que se pretende em suas diretrizes organizacionais. Desse modo, o Instituto 

Glass, para atingir o que se pretende, precisa detalhar os passos que deve seguir para se tornar 
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um centro de pesquisa na área da saúde, realizar uma operação de acompanhamento, em relação 

a execução da estratégia definida, para alcançar os resultados almejados. 

 

Tabela 4:Objetivos e metas do Instituto Glass, Vitória da Conquista-BA. 

 

 

 

 

Objetivos 

• Tornar a empresa apta para ser um espaço de pesquisa na área da 

saúde, criando condições para a realização desse serviço; 

• Atrair instituições e outras empresas da área da saúde e afins, no 

tocante aos serviços clínicos ofertados pelo Instituto Glass; 

• Reposicionar a imagem do Instituto Glass, no que se refere a área 

clínica e acadêmica, tornando-se uma efetiva referência do 

seguimento na cidade de Vitória da Conquista e Região. 

 

 

 

 

Metas 

• Habilitar a Razão Social da empresa, bem como o seu CNAE, 

dentre demais processos burocráticos, para se tornar apta para 

também prestar o serviço de pesquisa e desenvolvimento na área 

da saúde; 

• Realizar parcerias com instituições, públicas ou privadas, e outros 

órgãos, para a realização de atividades integradas com os serviços 

oferecidos pelo Instituto Glass; 

• Consolidar a imagem da clínica no mercado, em um prazo médio 

de dois anos. 

. 

 

6 PROBLEMA DE MARKETING 

A falta de planejamento de algumas empresas e, com isso, a execução das suas 

atividades às escuras, por muitas vezes desatualizadas quanto às tendências de mercado, é o 

grande desafio para o desenvolvimento desses negócios. O posicionamento da organização no 

mercado representa uma das maiores dificuldades por parte das empresas brasileiras. Talvez, 

um dos motivos seja a dificuldade em entender o grande alvo de todo negócio, o consumidor. 

É necessário elaborar estratégias para a conquista de clientes, fidelização dos mesmos, traçar 

políticas de créditos, verificar comportamentos do mercado vinculados às necessidades dos 

consumidores, dentre outros. 

O Instituto Glass se posiciona no mercado da maneira que deseja, no entanto, as suas 

diretrizes organizacionais sinalizam para um futuro muito maior. A visão da empresa norteia a 
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mesma para objetivos grandes e desafios maiores ainda, ser a melhor instituição em assistência, 

ensino e pesquisa nas áreas de neurologia e cardiologia no interior da Bahia em 5 anos. 

O contrato social, por outro lado, tem o seguinte objeto social: Atividade médica 

ambulatorial com recursos para realização exames médicos complementares, atividade de 

serviço de complementação diagnóstica e terapêutica, serviços de diagnóstico por imagem sem 

uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética, serviços de diagnóstico por registro 

gráfico- ECG, EEG e outros exames analógicos.  

É preciso, portanto, iniciar pela sua regularização legal, para, a partir daí, traçar um 

plano de ensino, iniciar uma montagem de uma estrutura física acadêmica e, em seguida, buscar 

parcerias com instituições de ensino como a UESB e órgãos governamentais. Depois da 

implantação do ensino, iniciar as pesquisas científicas, de início montar as estruturas 

necessárias às pesquisas, por exemplo, laboratórios, buscar profissionais capacitados para tais 

atividades, definir objetos das pesquisas, dentre outros.  

Diante da análise, a visão do Instituto Glass ainda está longe de ser alcançada. O prazo 

de cinco anos para tais feitos é pouco para os objetivos propostos, a assistência nas áreas de 

neurologia e cardiologia é uma realidade, por outro lado, os próximos objetivos encontram 

barreiras legais sérias, pois o ensino e pesquisa na área da saúde sofrem fortes regulamentações 

sanitárias. 

 

7 DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

Segundo Magalhães (2018), público-alvo trata-se de um grupo específico de 

consumidores ou organizações que compartilham um perfil semelhante e por isso devem ser o 

foco das ações de marketing e vendas da sua empresa, uma vez que estão mais dispostos a 

adquirir os produtos/serviços que ela oferece. 

A definição do público-alvo deve ser levada em conta como algo imprescindível para 

planejamento da empresa, estando aberta para sofrer mudanças e readequações ao decorrer do 

tempo. Para melhor auxiliar nos objetivos comerciais e de marketing é necessário definir de 

forma mais completa o público, visto que isso seguramente ajudará neste processo. 

 

7.1 PÚBLICO-ALVO 

Visando atender o mercado e as necessidades dos usuários, a razão da existência da 

empresa INSTITUTO GLASS DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA conglomera 

características profissionais de seus empreendedores e a visão do seu segmento e 

posicionamento de mercado. 
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A atuação deste serviço no mercado objetiva o fomento e a captura de clientes/pacientes, 

sendo estas pessoas físicas, de qualquer idade, de todas as classes socioeconômicas e 

instituições constituídas juridicamente, através de atendimento particular, cooperativas, 

convênios e planos de saúde. 

Estima-se através de análise de sistema utilizado pela clínica que a maioria dos pacientes 

atendidos pela clínica são adultos e idosos, de acordo com especialidade do atendimento. Muito 

desses pacientes conheceram o Instituto Glass através de outras pessoas que indicaram e 

também de propagandas em redes sociais e afins. 

Foram identificados e analisados pontos potenciais para demanda de serviços 

especializados em Neurologia e Cardiologia, como resultado do interesse em suprir as 

insatisfações dos clientes/pacientes, com o atendimento especializado, onde se verificou a 

operacionalidade de empresas similares, constatando deficiências no atendimento inicial, no 

trato, tempo de espera, acesso e enfim, a falta de um serviço que centralizasse todas as condições 

profissionais e técnicas para o atendimento. 

 

Tabela 3: Descrição do público-alvo. 

Bases de Análise Descrição 

Geográfica • População média de 348.718 mil pessoas em 

Vitória da Conquista – BA (IBGE, 2017); 

• População média de 274.739 mil pessoas na zona 

urbana de Vitória da Conquista – BA 

• População média de 32.127 mil pessoas na zona 

rural de Vitória da Conquista – BA (IBGE, 2013) 

Demográfica • Densidade demográfica - 93.43 hab./km² 

• Proporção de idosos na população (60 anos ou         

mais) 9,97%  

• Proporção de menores de 15 anos de idade na 

população 25,02% 

• Crianças, jovens, adultos e idosos de ambos os 

sexos, com renda indefinida e grau de escolaridade 

indiferente. 

• Regiões adjacentes ao município de Vitória da 

conquista e Região do interior de Minas Gerais. 
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Psicográfica • Crianças, jovens, adultos e idosos que precisam 

de atendimento e suporte na área de Neurologia e 

Cardiologia.  

• Comprometimento em seguir todos os passos e 

requisitos dispostos pelos médicos do Instituto. 

• Interesseem manter-se precavido e buscar sempre 

a qualidade de vida sadia. 

Comportamental • Interesse pelo atendimento médico; 

• Busca por tratamento confiável ede referência; 

• Fácil comunicação e acesso; 

• Qualidade no atendimento e serviço prestado. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

O posicionamento para esse público pode ser atribuído da seguinte forma: 

Crianças, jovens, adultos e idosos devem receber tratamento digno, com eficiência e 

qualidade, buscando sempre a inovação de conhecimento e técnicas visando o bem estar e 

qualidade de vida aos pacientes. 

De acordo com a realização de análises de ambientes, todo posicionamento tem de ser 

incorporado às intenções que o público-alvo segue e estima, tais como a presteza no 

atendimento, a qualidade do serviço prestado e o feedback positivo de outras pessoas, por 

exemplo.  

 

8 DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS MERCADO  

A estratégia foi criada pelos gregos, que deram incialmente ao conceito uma conotação 

militar(MAINARDES, FERREIRA, RAPOSO, 2011). A partir de meados do século XX a 

estratégia tornou-se de grande valia dentro das organizações, em seus mais variados setores e, 

atualmente a estratégia possui conceitos direcionados para as organizações. Skinner 1969 (Apud 

BARBANTE, ABRÃO, GONZALEZ, 2012, pag. 03) define estratégia como “um conjunto de 

planos e políticas através dos quais a empresa procura adquirir vantagens em relação a seus 

concorrentes”. 

A estratégia de marketing é de extrema importância, uma vez que ela interage a 

organização com o ambiente externo. Luce e Toaldo 2006 (ApudBARBANTE, ABRÃO, 

GONZALEZ, 2012, pag.03) definem estratégia de marketing como sendo “o desenvolvimento 
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de atividades e tomadas de decisão visando construir e alcançar uma vantagem competitiva 

sustentável”. 

 

9ESTRATÉGIAS DO PRODUTO 

Segundo Sitta (2017, pag.02) “Produto é um conjunto de atributos tangíveis e 

intangíveis que proporciona benefícios reais ou percebidos, com a finalidade de satisfazer as 

necessidades e desejos do consumidor”.  

“Os produtos têm ciclos de vida. (...). Trata-se, portanto, de um instrumento que mostra 

o comportamento das vendas, dos custos e dos lucros em função da idade econômica do 

produto” (ALMEIDA, TOLEDO 1991, pag. 03). Esse conceito é útil, do ponto de vista da 

empresa, para posicionar o seu produto no mercado e formular estratégias de substituição e 

lançamento de novos produtos.  

 

 

 

9.1 A HISTÓRIA DO PRODUTO 

Fundado com um propósito inovador para o município de Vitória da Conquista, o de 

prestar um servido de excelência em assistência médica e de atendimento ao ser humano, o 

Instituto Glass foi inaugurado em novembro de 2015. O produto ofertado é a prestação serviços 

na área da saúde (neurologia e cardiologia).  Nos quase três anos que se passaram da clínica, 

com o objetivo de ampliar mercado e levar informações à comunidade, a mesma promoveu 

palestras e bate-papos abetos para a comunidade em geral. Além dos atendimentos 

ambulatoriais, uma vertente analisada é o foco dos profissionais do Instituto Glass em levar 

informações. 

 

9.2 DIMENSÕES DO PRODUTO 

Tabela 4: Dimensões do produto 

Dimensões  Características 

 

Funcional 

 

O Instituto Glass é uma clínica de neurologia e cardiologia que atende públicos 

das mais variadas idades, em consultas e exames. Atende a Cidade de Vitória da 

Conquista e região. 

 

Psicológica 

 

A clínica proporciona conforto e bem estar necessários aos seus pacientes, que 

muitas vezes estão acometidos com graves doenças. Os médicos e funcionários 

levam o auxílio que estiver ao alcance dos mesmos e, a dignidade necessária 

file:///C:/Users/regin/Downloads/Estrutura%20do%20Plano%20de%20Marketing.docx%23_Toc461375127
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também aos familiares. Além de portar informações para a comunidade, com o 

intuito informativo para doenças que são consideradas tabus sociais.  

 

 

Estética 

 

A arquitetura foi trabalhada de maneira não mexer significativamente no 

original, já que era a casa onde o médico Dr. Philip Glass viveu sua infância. 

O ambiente é acessível às necessidades especiais, principalmente as necessidades 

de locomoção. A funcionalidade é necessária no que se refere ao fluxo de pessoas 

e trabalho. 

A placa de identificação é de tamanho grande, de fácil visualização e a 

logomarca está exposta na fachada da clínica. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 

 

 

 

9.3 NÍVEIS DO PRODUTO 

Tabela 5: Níveis do produto 

Dimensões  Características 

 

Produto Básico 

 

 

Consultas ambulatoriais nas áreas de neurologia, cardiologia, psiquiatra, 

clínico geral. 

 

Produto Esperado 

 

 

Consulta com o melhor e mais procurado neurologista da região. 

Exames cardiológicos e neurológicos, particulares e por planos de saúde 

variados. 

Fisioterapia neurológica (pediátrico e adulto). 

Bom atendimento e assistência aos pacientes. 

Transparência administrativa e médica. 

 

Produto 

Ampliado 

 

 

Uso do método Bobath(inibi os padrões da atividade reflexa anormal) em 

fisioterapias neurológicas para reabilitação, sendo a única clínica da 

cidade aofertar; 

Franquia de laboratório dentro da clínica para pacientes internos e 

externos;  
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Brinquedoteca para os pacientes infantis; 

Coleta de líquorpor meio de punção; 

Possibilidade de realizar consultas e exames ofertados em um mesmo dia 

e em sequência à consulta, de extrema importância para pacientes muito 

ocupados ou de outras cidades; 

Profissionais com formação no exterior. 

 

Produto Potencial  

 

Centro de infusão de medicamentos (combate à enxaqueca, crises 

epiléticas, etc.); 

Marcação de consultas via site e aplicativos para celulares, de maneira a 

facilitar para os pacientes, principalmente aqueles que moram em outras 

cidades; 

QR Code em um cartão de visitas com vídeos dos atendimentos e 

institucionais  

Gerar links parawhatsapp,facebook e site com informações sobre a 

clínica. 

Especializações e treinamentos presenciais e online,  

Canalno Youtube para alunos da áreas da saúde; 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

A saúde está cada vez mais complexa, aparecem doenças e tratamentos novos 

diariamente e a atualização deve ser constante para atender pacientes que esperam encontrar 

naquele ambiente uma solução ou amenização das suas dores. Assim como os meios 

tecnológicos, que evoluem sem pausas e, são de extreme utilidade para a área da saúde. 

 

9.4ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO PRODUTO 

Os serviços ofertados pelo Instituto Glass compostos por consultas e procedimentos 

ambulatoriais. Ao iniciar a sua análise de fora para dentro, é necessário identificar os detalhes 

de arquitetura que simbolizam a marca. A entrada de uma empresa expressa, muito além de 

uma simples entrada e é o cartão de visita para o o tipo e a qualidade dos serviços que serão 

ofertados quando o paciente adentrar.  A arquitetura é conservada e qualquer necessidade de 

adequá-la é atendida. A faixada é de bela simbologia e sugestiva para o foco organizacional e, 

é diariamente cuidada. 

 

Figura 7: Fachada do Instituto Glass 
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Fonte: site, Instituto Glass, 2018. 

 

Os consultórios são climatizados, possuem cores, assentos e objetos decorativos 

acolhedores, com intuito a relaxar o paciente e ele se expressar melhor. De uma maneira geral, 

as cores possuem qualidades específicas e produzem efeitos diferenciados nas pessoas, que 

podem ser calmantes, repousantes, apaziguadores, provocar alterações fisiológicas e psíquicas. 

 

Figura 8: Consultório  
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Fonte: site, Instituto Glass, 2018. 
 

O período curto da clínica favorece para a funcionalidade dos equipamentos, móveis e 

estrutura da construção. Apesar de o prédio ser antigo, a reforma tem três anos. A decoração é 

importante porque é o momento de receber o paciente, na maioria das vezes será o primeiro 

contato pessoal entre ele e o médico. 

As salas e os equipamentos de fisioterapia são modernos e propícios para as sessões. 

Uma sala é para fisioterapia neuropediátrica e outra para neurofuncional, localizadas no 1° 

andar da clínica e, como meio de acessibilidade possui o elevador para cadeirantes e pacientes 

com pouca mobilidade. 

 

 

 

Figura 9: Sala de fisioterapia neuropediátrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 

 

 

 

                            

 

 

 

          Fonte: site, Instituto Glass, 2018. 

 

 

Figura 10: Sala de fisioterapia neuropediátrica 
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       Fonte: site, Instituto Glass, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Os parelhos para exames de eletroencefalograma, eletrocardiograma, ecocardiograma e 

doppler de carótidas  são de qualidade e recebem frequente manutenção.  

 

Figura 11: Aparelho de eletroencefalograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: site, Instituto Glass, 2018. 

 

 

 

Figura 12: Aparelho de eletrocardiograma 
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                                        Fonte: site, Instituto Glass, 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Aparelho de ecocardiograma e doppler de carótidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: site, Instituto Glass, 2018. 
 

O aparelho de eletroneuromiografia pertence a neurologista responsável pelo exame, 

portanto, só está na clinica nos dias de atendimento da neurologista.  

No início, a clínica contava somente com o térreo e contavam com três consultórios, três 

salas de exame, uma sala de pronto atendimento e a recepção. Em 2017 o 1° andar começou a 

funcionar com mais cinco consultórios, um auditório, uma sala reservada para o administrativo 

e a recepção. Assim o espaço possui um bom tamanho e acomoda de maneira tranquila todos 

os atendimentos médicos especializados e os eventos que a clínica realiza. 

 

Figura 14: Recepção ampla 
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                        Fonte: site, Instituto Glass, 2018. 

 
Tabela 6: Síntese do Diagnóstico do Produtos. 

Elementos Pontos Fortes Pontos Fracos 

 

Embalagem 

 

Estrutura externa modernas em 

bom estado de conservação. 

O estacionamento da clínica é 

pequeno, comporta somente 4 

veículos. 

 

Marca 

 

Melhor neurologista de Vitória da 

Conquista e região 

Empresa com marca registrada. 

Pouca divulgação de todas as 

especialidades ofertadas. 

 

Design 

 

Inovador, aconchegante e 

funcional para pacientes e 

funcionários. 

Está dentro do padrão proposto pela 

organização. 

 

Conteúdo 

É considerado um fator de 

diferenciação na área da saúde, 

uma vez que conta com 

profissionais em constante 

capacitação. 

A acessibilidade deve aumentar, por 

exemplo, para cegos não possuem 

mapas táteis e nem sinalizações no 

chão; para anões de cadeirantes a 

bancada da recepção é muito alta. 

 

Tamanho 

 

O espaço atende 

confortavelmente às 

necessidades, nesse momento em 

que a organização se encontra. 

Futuramente o tamanho deverá ser 

ampliado com foco na visão da 

empresa, que pensa em ensino e 

pesquisa. 
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O auditório para palestras e eventos 

comporta no máximo 60 pessoas 

sentadas, assim é considerado 

pequeno. 

 

 

Qualidade 

A qualidade é fundamental na 

área da saúde: desde o momento 

em que o paciente se aproxima do 

local, quando se dirige à recepção 

e depois aos médicos para 

consultas ou aos técnicos para 

exames.  

Está dentro do padrão proposto pela 

organização. O paciente, ao chegar 

ao estacionamento recebe ajuda de 

porteiro (para cadeirantes que andam 

sem acompanhantes é de extrema 

importância); em seguida, a recepção 

auxilia em informações e 

direcionamentos para o primeiro 

andar, caso necessário. Além do 

atendimento em consultório. 

 

 

Serviços 

 

Consultas com cardiologista, 

neurologista, psiquiatra, 

psicólogo, fonoaudiólogo, 

fisioterapeutas, ortopedista. 

Exames eletrocardiograma, 

eletroencefalograma, 

ecocardiograma, doppler de 

carótidas, eletroneuromiografia. 

Punção. 

Aplicação de Botox para áreas 

neurológicas. 

Pouca divulgação dos outros serviços 

que não sejam as consultas 

cardiológicas e neurológicas. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 

9.5 O CICLO DE VIDA DO PRODUTO 

O ciclo de vida de um produto é um conceito (ou modelo) que descreve a evolução de 

um produto ou serviço no mercado dividindo-a em quatro fases, introdução, crescimento, 

maturidade e declínio, cada uma das quais com características específicas e, por isso, com 

orientações estratégicas diferentes, representada graficamente pela figura abaixo:  

 
Figura 15: Ciclo de vida do produto 
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 Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 

 

Introdução: Nessa fase, o Instituto Glass enfrentou o desconhecimento do público.  O 

que ocorreu de maneira natural foi a migração dos pacientes de outras clínicas para o Instituto, 

uma vez que os dois médicos sócios deixaram de atender em outros locais. A divulgação ocorria 

somente por mídias sociais, facebook e, de forma esporádica mídias espontâneas( entrevistas 

para rádios, TV’s, blogs e revistas). O período foi de lento crescimento das vendas à medida 

que o produto é introduzido no mercado. Não houve lucros nesse estágio devido aos altos custos 

da introdução. 

 

Crescimento: Houve um aumento significativo de especialidades e procedimentos 

ofertados pela clínica, os atendimentos pelos planos de saúde também aumentaram 

significativamente. Os eventos para os públicos externos foram ampliados, até o mês de agosto 

de 2018 ocorreram dois eventos, com previsão de pelo menos mais dois até o final do ano, 

ficaram mais conhecidos e requisitados. A clínica passou da fase de introdução e se encontra 

na fase de crescimento. 

 

Maturidade: Quando os serviços do Instituto Glass entrarem nessa fase será necessário 

inovar, poderão ser novas técnicas  de fazerem esses serviços, ou modificá-los. Na área da 

saúde, aparecem doenças e tratamentos frequentemente, as pessoas irão ao Instituto Glass pois 

acreditam que encontrarão esses tratamentos por drogas ou outro tipo e que paliarão os seus 
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sofrimentos. Assim sendo as atualizações deverão ser constantes de modo que não busquem as 

clínicas concorrentes e permaneçam com o Instituto Glass. 

 

Declínio: Essa fase é crítica para as organizações, os seus produtos ou serviços perdem 

a funcionalidade para os clientes. Nesse momento a organização perde facilmente os clientes 

para a concorrência. É necessário que o Instituto Glass inove com frequência, crie novas 

estratégias de marketing, conheça os seus concorrentes e as tendências mercado e, assim, 

estender as melhores fases que são: crescimento e maturidade. 

 

 

9.6 MATRIZ BCG 

Não diferente da Matriz de Ansoff, a Matriz BCG também deve ser aplicada na 

organização, de modo a identificar os quatros tipos de negócios os produtos (DIAS, 2006).      

 

 

 
Tabela 7: Matriz BCG da Organização  

 

 

 

 

Estrela: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Adaptado de Oliveira (1991). 

 

O Instituto Glass possui um portfólio com diversos serviços e procedimentos 

ambulatoriais, sendo assim escolheu-se um serviço para cada quadrante e fazer a análise BCG.  

  Participação Relativa de Mercado  

  Alta Baixa 
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Interrogação  

B
a
ix

o
  

Vaca Leiteira Abacaxi 
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O quadrante Interrogação é composto pelo serviço de aplicação de toxina botulínica 

para enxaqueca, pacientes com sequelas de AVC e enrijecimento muscular. Um produto novo 

para um mercado novo. O serviço ainda é desconhecido pelo público e é restrito para pacientes 

muito específicos, já que este serviço não é estético, mas para fins medicinais. 

O produto Estrela é aquele produto com alta taxa de participação num mercado com alta 

taxa de crescimento. Sendo assim o quadrante Estrela é composto pelo serviço de 

neuropediatria, marca em rápido crescimento, que provavelmente tomará conta do mercado no 

futuro, com grandes chances de virar vaca leiteira. Em números, houve uma ascensão constante: 

No ano de 2016, foram 360 consultas, com uma média de 30 consultas por mês; em 2017, 732 

consultas e 61 consultas de média mensal e, em 2018 até o mês de setembro 1089 consultas, 

com uma média de121 consultas por mês. Uma média cada quatro vezes maior que o ano de 

2016. O mês de setembro, a neuropediatria atendeu 165 consultas, 44 pacientes a mais que a 

média mensal, sem considerar pacientes de revisão. 

O produto Vaca Leiteira possui alta participação num mercado mais lento. O quadrante 

Vaca Leiteira foi composto pelo serviço de neurologia do profissional mais solicitado e 

indispensável para a empresa. Está na fase de crescimento lento, uma vez que o médico mais 

requisitado não consegue comportar o volume de atendimento, a lista de espera para as 

consultas é grande e as vagas de um mês todo acabam três dias após a agenda abrir. O médico 

possui uma marca forte, não são necessários grandes investimentos nessa fase. Nesse momento 

o importante é aproveitar os ganhos e a publicidade espontânea que existe sobre ele. O lucro 

advindo desse quadrante deverá ser direcionado para o quadrante interrogação e, assim manter 

o equilíbrio para a empresa. O profissional Vaca Leiteira, atendeu em 2016, 1639 consultas 

com 136 consultas de média mensal; no ano de 2017, foram 1462 consultas e 120 consultas de 

média no mês, em 2018 até o mês de setembro foram 911 consultas, com 101 de média mensal. 

Os números revelam uma queda no número de consultas do médico, no entanto, a procura 

aumentou significativamente. 

O produto abacaxi não possui participação significativa no mercado e com uma lenta 

taxa de crescimento. Nesse quadrante dois serviços foram observados: nutrição e psicólogo. 

Esses serviços não representam uma fonte lucrativa para a empresa e o ideal é passar por 

repaginadas, por exemplo, maior divulgação em mídias sociais, com vídeos explicativos e que 

chamem a atenção do público. 
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9.7 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS  

 
Tabela 8: Sínteses das recomendações estratégicas 

Elementos Recomendações Estratégicas  

 

Embalagem 

 

 

Adicionar à placa existente no exterior da clínica todas as especialidades 

ofertadas pelo Instituto Glass. 

 
Figura 16: proposta da placa na fachada do Instituto Glass. 

 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Marca 

 

 

A marca Instituto Glass é: Instituto Glass neurologia e cardiologia. É 

registrada. 

 

Design 

 

O design do Instituto Glass condiz com o que é proposto pela organização. O 

Instituto Glass deve expor no interior da organização as suas diretrizes 

organizacionais: missão, visão e valores. 

 

Figura 17: exposição das diretrizes organizacionais. 
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Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 

 

Figura 18: exposição das diretrizes organizacionais. 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Conteúdo 

 

O conteúdo do Instituto Glass condiz com o que é proposto pela organização, 

a busca pela excelência. Porém a acessibilidade deve aumentar. 

 
Figura 19: proposta de adaptação: cego.             
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Fonte: Google imagens, 2018.    

                

 

 

Figura 20: proposta de adaptação: cadeirante. 

   
Fonte: Google imagens, 2018. 

 

Tamanho 

 

 

O tamanho do Instituto Glass condiz com o que é proposto pela organização, 

mas para o futuro da organização será necessário mais espaço, um outro andar. 

 

 

Qualidade 

A qualidade do Instituto Glass condiz com o que é proposto pela organização, 

a busca pela excelência. 

 

 

Serviços 

 

A questão da divulgação de todos os serviços e qualificações dos profissionais 

deve aumentar. Sugere assim vídeos e fotos explicativos, de regularidade 

semanal sobre as fisioterapias, nutrição, ortopedia, psicólogo, para serem 

vinculados nas mídias sociais. 
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Figura 21: proposta de divulgação semanal dos serviços em mídias sociais.

 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

10 ESTRATÉGIA DE PREÇO 

De acordo Casas (2007, p.104) “os preços são determinados para cobrir custos 

operacionais e também proporcionar lucro, além de afetar as expectativas dos clientes”. Com 

isso é possível perceber a importância do preço no composto mercadológico da empresa, visto 

que este tem a necessidade de regular o número de vendas e a quantidade mínima necessária, 

além de determinar o nível de satisfação dos respectivos clientes. 

Podemos ainda citar os diferentes tipos de precificação do produto, com o mais usual 

sendo por custo, que se caracteriza por determinar o valor de custo do produto bem como a 

margem de lucros e a partir do resultado determinar o valor final do produto.(OLIVEIRA, 

2018). 

Um tipo diferente de precificação é por hora trabalhada ou peça produzida, no qual o 

valor estipulado dependerá do tempo gasto na produção e no valor da hora para a empresa. 

Seguindo, temos o preço por pacote fixo, esse demonstra a quantia baseando - sena alocação de 

produtos semelhantes. Por fim, o preço baseado no valor, que denota a necessidade do cliente 

e utiliza este parâmetro para determinar o valor final do produto. (OLIVEIRA, 2018). 

Dentre os tipos de precificação citados o Instituto Glass utiliza o preço baseado no valor, 

visto que os valores das consultas são fundamentados de acordo a qualificação do profissional 

bem como a necessidade dos clientes. 

 

10.1 FATORES AMBIENTAIS NA PRECIFICAÇÃO 

file:///C:/Users/regin/Downloads/Estrutura%20do%20Plano%20de%20Marketing.docx%23_Toc461375129
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O clima influencia de forma significativa, já que o Instituto trabalha com diversas 

especialidades, algumas delas ficam sujeitas a estas ações climáticas, bem como no bem estar 

da população, visto que a mudança abrupta deste pode causar diversos problemas no corpo 

humano, contando ainda a necessidade de manutenção do corpo diante destas mudanças. 

Citando o ambiente em que a clínica se localiza podemos dizer que o posicionamento 

do Instituto pode ser classificado como uma área intermediária, atraindo as diferentes classes 

no mesmo âmbito, e embora seu enfoque seja numa classe mais alta, o Institutonão discrimina 

o atendimento de outras classes sociais. 

 

10.2 ESTRUTURA DE CUSTO 

Tabela 9: Síntese da estrutura de custo 

Categoria dos Custos Organização 

Custos Fixos Materiais de limpeza e higiene; 

Salários; 

Contas de energia, água, telefone e internet; 

Custos Variáveis  Organização de Eventos; 

Manutenção de Imóveis; 

Consertos de Eletrônicos. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 

10.3 ANÁLISE DA PRECIFICAÇÃO DO CONCORRENTE  

Tabela 10: Análise da precificação do concorrente 

Produto Preço do Concorrente Preço da Organização 

Neurologista  R$ 350,00 R$ 350,00 - R$ 420,00 

Cardiologista R$ 250,00 R$ 250,00 

Ecocardiograma R$ 170,00 - R$ 250,00 R$ 220,00 

Eletrocardiograma R$ 30,00 – R$ 60,00 R$ 50,00 

Eletroencefalograma R$ 100,00 – R$ 200,00 R$ 150,00 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 

10.4 OBJETIVOS DA PRECIFICAÇÃO  

O preço das consulta é determinado por cada médico, sendo estipulada que o Instituto 

recebe 20% do valor, essa porcentagem é um padrão na maior parte das clínicas da 

cidade e o valor de cada consulta depende da capacidade de cada colaborador. 
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10.5 ATRIBUTOS DIFERENCIAIS  

O preço do neurologista difere do valor de mercado principalmente, pois aquele com 

o valor mais elevado é o maior especialista em doença de Parkinson, sendo este o 

principal diferencial na Clínica. 

 

10.6 ESTRATÉGIA DE PRECIFICAÇÃO  

Com base na tabela Ansoff é possível perceber que existe uma necessidade de focar nos pontos 

fortes da empresa, utilizando estes para valorizar o ambiente e o serviço disponibilizado pelo 

Instituto Glass. 

Tabela 11: Estratégia de precificação 

Mercado/ 

Produto 

Existente Novo 

Existente Exercer serviços de qualidade; 

Foco no Marketing; 

Especialistas de renomados em suas 

áreas. 

Abertura da Pós – graduação;  

Diversificação de seus serviços. 

Novo Localidade; 

Altos preços com serviços de 

excelência; 

Diversificação das classes a serem 

atendidas. 

Busca por parceiros comerciais; 

Descontos em determinados 

conjuntos de serviços.  

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 

10.7. POLÍTICA DE DESCONTO  

Por ser uma empresa que “empresta” os serviços de seus médicos, o Instituto Glass não 

despõe de uma política de descontos, estes podem ser concedidos somente com a autorização 

de seus especialistas.  

 

11ESTRATÉGIA DE PONTO E DISTRIBUIÇÃO  

11.1 DESCRIÇÃO DO CANAL DE MARKETING  

Segundo Kotler (2002 p.35) para alcançar um mercado alvo, a empresa utiliza três tipos 

de canais de marketing: 14 Canais de comunicação: para transmitir mensagens a compradores-

alvos e deles receber mensagens. Tais como: jornais, revistas, rádio, televisão, correio, telefone, 

file:///C:/Users/regin/Downloads/Estrutura%20do%20Plano%20de%20Marketing.docx%23_Toc461375130
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outdoors, pôsteres, folhetos, CD-ROM, fitas de áudio, internet. Canais de distribuição: para 

demonstrar ou entregar produtos ou serviços tangíveis ao comprador ou usuários. Há canais de 

distribuição física e canais de distribuição de serviços, dentre eles estão os armazéns, veículos 

de transporte, e diversos canais comerciais como distribuidores, atacadistas e revendedores. 

Canais de venda: para realizar transações com compradores potenciais. “São canais de venda 

não apenas os distribuidores e revendedores, mas também as instituições bancárias e as 

companhias de seguro que facilitam as transações”. 

Canais de marketing são o conjunto das organizações interdependentes que uma 

empresa ou entidade utiliza para escoar seus produtos ou serviços e interagir com seus 

consumidores, usuários ou beneficiários finais. O instituto Glass, utiliza a internet, como seu 

principal canal de comunicação, fazendo uso das redes sociais, e dos blogs da cidade para 

divulgação de eventos em que há parcerias. 

 

11.2 NÍVEIS DE CANAIS DE MARKETING 

Apresentar o organograma do canal de distribuição e descrever as funções, atribuições 

e benefícios de cada canal de distribuição.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O instituto Glass trata a respeito de seus serviços, diretamente com o cliente interessado, e 

em algumas poucas exceções há o intermédio das agências de planos de saúde. Por conta do 

baixo número de canais de distribuição, a comunicação pode ser mais fluida, além de tornar 

a empresa mais próxima do cliente. 

 

 

11.3 ANÁLISE DO PONTO DE VENDA  

Colocar-se no lugar do cliente é uma ótima estratégia para analisar o ponto de venda. A 

análise da loja deve considerar perspectivas internas e externas, a experiencia de compra, o 

contato com os vendedores e o momento de fidelização e relacionamento com o cliente. 

 

INSTITUTO 

GLASS 

CLIENTES 

PLANOS DE 

SAÚDE 

CLIENTES 
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Tabela 12: Síntese do Diagnóstico do Ponto de Venda  

Componentes Estratégicos Pontos Fortes Pontos Fracos  

Mix de Produto (Conteúdo, 

exposição, validade, estoque) 

Serviços diversos na área de 

cardiologia e neurologia, 

prestados por profissionais 

especializados e renomados 

na área. 

Alguns serviços 

possuem preços acima 

dos praticados pela 

concorrência. Não 

possui muitas atividades 

interativas com o 

público-alvo. 

Exposição do Preço Os preços são baseados e 

definidos de acordo ao 

praticado pelos 

concorrentes. 

Os preços dos serviços 

não são expostos, sendo 

necessário o cliente se 

informar por conta 

própria. 

Promoção (conteúdo, 

comunicação, posicionamento, 

criatividade, etc) 

Utiliza a internet como 

principal meio de 

comunicação, abrangendo 

boa parte da população. 

Se limita ao uso de 

redes sociais, para 

divulgar os serviços, 

poderia ampliar os 

meios de promoção, 

através da utilização de 

TV, rádio. 

Localização (externa e interna) Está situada na Avenida dos 

Expedicionários, 496, 

próximo à Praça do Gil, 

local extremamente 

movimentado. 

Não aproveita com 

eficiência o ambiente 

em que está inserido. 

Atmosfera da Loja (layout, 

iluminação, sinalização, 

climatização, aromatização, 

arquitetura, etc) 

Ambiente confortável e 

bem estruturado, sinalizado 

adequadamente, e de boa 

climatização. 

A identificação do 

percurso até o Instituto 

poderia ser melhor. 

Serviços ao cliente (antes, durante 

e depois) 

Todas as informações são 

disponibilizadas aos 

clientes em relação aos 

procedimentos realizados. 

Há quase ou nenhum 

atendimento pós-venda, 

pesquisa de satisfação. 
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Funcionários (densidade, 

abordagem, eficiência, 

comunicação, etc) 

O instituto conta com 26 

funcionários, sendo os 

médicos prestadores de 

serviços, referência em suas 

áreas de atuação. 

Os funcionários não 

estão cientes de todos os 

processos do Instituto 

Glass. 

Tipos e densidade das instalações  Instalação bem-feita, e bem 

estruturada. 

Por se tratar de um 

imóvel de esquina, não 

é o melhor espaço 

necessário para a 

prestação de serviço. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 

11.4 ESTRATÉGIA DE COBERTURA 

 

Tabela 12: Síntese da estratégia de cobertura 

Cobertura  Descrição  

Intensiva A empresa da ampla cobertura ao mercado de 

Neurologia, Cardiologia, e é responsável pela 

distribuição de seus próprios serviços 

Exclusiva  

Seletiva  

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 

11.5 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS  

Tabela 13: Recomendações estratégias  

Componentes Estratégicos Recomendações Estratégicas  

Mix de Produto (Conteúdo, 

exposição, validade e estoque). 

Elucidar melhor, quais os serviços ofertados. 

Exposição do Preço Explanar um pouco mais o preço dos serviços mais 

procurados. 

Promoção (conteúdo, 

comunicação, posicionamento, e 

criatividade). 

Oferecer mais descontos, além dos praticados em 

conjunto aos planos de saúde. 

Localização (externa e interna) Procurar formas de melhorar o estacionamento. 
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Atmosfera da Loja: 

• Sinalização: 

• Layout: 

•  Iluminação: 

•  Climatização: 

• Aromatização: 

• Som ambiente: 

•  Arquitetura. 

• O ambiente externo poderia ser melhor 

sinalizado, de maneira a facilitar que os 

pacientes encontre a clínica, principalmente 

porque são muitos pacientes de outras cidades.  

• A recepção deveria ser mais visível, quem entra 

pela primeira vez institivamente deve procura-

la. 

• Não há recomendações de iluminação; 

• A climatização é a gosto do cliente; 

• Faz- se o uso de aromatizantes; 

• Existe uma estrutura de som ambiente, mas em 

muitos momentos o barulho supera a música e, 

fica insustentável; 

• Não há recomendações de arquitetura; 

Serviços ao cliente (antes, durante 

e depois) 

Assimilar meios de receber feedback dos clientes, afim 

de prestar os serviços da melhor forma. 

Funcionários (densidade, 

abordagem, eficiência e 

comunicação) 

Deixar os funcionários a par de todos os assuntos 

pertinentes aos serviços. 

Tipos e densidade das instalações  Aproveitar melhor os espaços. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Cabe apresentar protótipo do reposicionamento do ponto de venda, mediante planta 

baixa, fotografia, layout, fluxograma, etc, de maneira que visualize o antes e o depois. 

 

12 ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO   

 O melhor posicionamento e estratégia adotada pelo Instituto Glass, em Vitória da 

Conquista, em referência as estratégias de promoção e comunicação, partiu de um planejamento 

minucioso e a utilização correta de algumas táticas, possibilitando que os serviços que a clínica 

oferece, ficassem em evidência no mercado. A apresentação ocorre de forma assertiva em seus 

diferenciais e pontos fortes, fazendo com que os pacientes do Instituto reconheçam a qualidade 

e credibilidade, fazendo com que a procura pelos serviços médicos tenha uma alta significativa. 

 

12.1 DESCRIÇÃO DO COMPOSTO PROMOCIONAL  
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A descrição visa diagnosticar a estrutura como um todo, o funcionamento dos processos 

estratégicos, a mensagem do diagnóstico, a finalidade do trabalho realizado e a eficiência do 

composto promocional do Instituto Glass.  A comunicação no marketing atribui as informações 

para o consumidor sobre o que é o produto, como ele agrega valor e onde ele deve ser 

encontrado. Dessa maneira, irá fazer com que os serviços oferecidos sejam conhecidos, com a 

finalidade de gerar no paciente do instituto o interesse, principalmente, no segmento de 

neurologia e cardiologia, que constantemente surge novos diagnósticos. Com isso, se faz 

necessária a divulgação da organização da empresa para ser conhecida pelo público como um 

todo. 

 

Figura 22: Divulgação da clínica via site próprio. 

Fonte: Site, Instituto Glass, 2018. 

 

 

Tabela 14: Síntese do Diagnóstico do Composto Promocional 

Elementos  Pontos Fortes  Pontos Fracos  

Promoção de Vendas Não utiliza esse recurso. Não utiliza esse recurso. 

Merchandising Não utiliza esse recurso. Não utiliza esse recurso. 

Propaganda O Instituto Glass faz o uso de 

propaganda em mídias sociais, 

em sua maioria com vídeos 

explicativos, o próprio CFM 

A regularidade deve ser 

maior com todas as 

especialidades, com vídeos 

semanais. Além das mídias 
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autoriza a publicação em redes 

sociais. 

sócias, investir também em 

revistas e outdoor. 

Publicidade  Os médicos do Instituto Glass 

frequentemente dão 

entrevistas em redes de TV,s, 

rádios, e blogs, não pagam por 

isso e não recebem, mas é uma 

maneira de estar sempre a 

vista dos pacientes. 

 

Figura23: Entrevista para a TV 

local. 

Fonte: Própria, 2018. 

 O profissional está 

impedido de se 

autopromover, fornecer 

endereço ou telefone do 

consultório ou tentar captar 

pacientes. Também não se 

pode receber para dar 

entrevistas ou obter lucros 

de qualquer espécie. 

 

Relações Públicas A relação publica do Instituto 

ocorre pelas doações de 

amostras de medicamentos e 

arrecadações de fraudas 

geriátricas como forma de 

pagamento de inscrições em 

alguns eventos ofertados pela 

clínica. 

 

Figura 24: Arrecadação de fraudas 

geriátrica para doar. 

 

Fonte: Própria, 2018. 

O instituto não tem uma 

pessoa formada na área de 

relações publicas, para 

manter um dialogo como 

forma de tratar possíveis 

dúvidas e responder a 

questionamentos. 

Vendas Diretas  Não utiliza esse recurso. Não utiliza esse recurso. 

Fonte: Elaboração Instituto GLASS, 2018. 
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12.2 ANÁLISE DE MÍDIA  

Tabela 15: Síntese do Diagnóstico de Mídia 

Mídias Pontos Fortes  Pontos Fracos  

Televisão A segurança que uma 

propaganda veiculada nesse 

tipo de mídia transmite ao 

público é muito eficiente se 

comparada aos outros meios 

de acordo com a 

regulamentação vigente da 

área de saúde.  

A possível veiculação da 

mídia espontânea de uma 

entrevista de algum médico 

do Instituto Glass não pode 

ser cobrada de acordo com a 

regulamentação vigente da 

área de saúde. 

Rádio  O rádio possibilita que o 

paciente ouvinte consiga 

gravar com muito mais 

facilidade a mensagem do 

instituto da propaganda 

transmitida, de acordo com a 

regulamentação vigente.  

 

O alcance do rádio é mais 

reduzido que o da TV em 

relação a sua forma de 

transmissão, mas é frequente 

entrevista por parte dos 

médicos em programas de 

rádios de forma espontânea. 

Jornal A notícia nos jornais 

proporciona uma reação mais 

rápida aos pacientes ao verem 

alguma matéria veiculada 

Os jornais são lidos às 

pressas durante a semana 

pela falta de tempo das 

pessoas e possui vida útil 
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sobre algum tema que esteja 

relacionado à neurologia e 

cardiologia. 

 

muito curta. Isto é, o jornal 

de ontem é antigo, ainda 

mais se tratando da área de 

saúde. 

Revistas O instituto veicula 

publicações em revistas locais 

como a Revista Personalité, 

Revistas Perfil e revista mais 

saúde abordando sobre os 

principais diagnósticos de 

neurologia e cardiologia. 

 

As revistas que o instituto 

veicula as publicações são 

principalmente locais, 

abrange apenas a área do 

município de Vitória da 

Conquista. 

 

Outdoor Não utiliza esse recurso. Não utiliza esse recurso. 

Internet  A Internet com as mídias 

sociais tem o papel de fazer 

marcação de consultas e 

exames do Instituto via 

Facebook e Whatsapp, além 

das postagens de temas 

relacionados a área de 

Neurologia e Cardiologia. 

Está em elaboração site do 

Instituto Glass para conhecer 

todos os serviços oferecidos e 

marcação de consultas e 

exames. 

 

Ocorre apenas uma vez por 

semana ou em dias especiais, 

por exemplo, dia do 

Alzheimer ou dia de 

combate ás doenças 

cardíacas. Não utiliza as 

mídias sociais como forma 

de marcação de consultas e 

exames. 

Fonte: Elaboração Instituto GLASS, 2018. 

 

 

 

 

 

Em conformidade com esse diagnóstico, o Instituto Glass se encontra em situação 

limitada perante aos meios de divulgação e promoção da imagem do Instituto, não pela falta de 

recursos, mas por ser uma área de saúde especifica da área de Neurologia e Cardiologia, feitas 

muito a comunicação entre os pacientes. 
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Teria que surgir o desejo dos médicos diretores para o mesmo, com maior divulgação 

em redes sociais, revistas na área especifica, alem de outdoors e outros meios de comunicação 

como rádio e TV. 

 
  

 

 

 

Tabela16: Critérios Para de Seleção de Mídia 

Critérios Justificativas  

Cobertura A cobertura da mídia serve para abranger a região Sudoeste da 

Bahia e norte de Minas de Gerais, onde Vitória da Conquista é 

um pólo; o serviço foca no campo de comunicação da área da 

saúde, onde o Instituto é focado para seus pacientes. 

 

Índice de Audiência No mínimo 20% do público alvo da empresa, no caso, pacientes 

da área de Neurologia e Cardiologia. 

 

Impacto O impacto é feito visando o retorno de quantidade e qualidade 

para o Instituto, buscando o máximo de pacientes para 

consultas e a valorização do serviço do Instituto e excelência 

para o melhor atendimento aos pacientes. 

 

 

Custo por Mil Sem especificação. 

GRP–Gross Ration Point Sem especificação. 

Fonte: Elaboração Instituto GLASS, 2018. 

  

          Verificando que o Instituto não tem um investimento alto na área de promoção e 

diversificação de mídias, o instituto sabe que o retorno por esses meios de comunicação é 

relativamente bom e deveria fazer o aporte de uma agencia de publicidade na área de saúde ou 

profissional da mesma para que obtenha um resultado mais satisfatório, através de ferramentas 

de Marketing e publicidade para buscar seus pacientes e melhorar o atendimento. 

             

 

13 PLANO DE AÇÃO/ CRONOGRAMA 

Diante das apreciações e análises concretizadas, urgem medidas cabíveis, de 

relevância e impacto, no que diz respeito ao reposicionamento da Visão do Instituto Glass, a 
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fim de rever seu objetivo em cinco anos, visto que é inviável, pois não existem ainda Ensino e 

Pesquisa nas áreas de Neurologia e Cardiologia no interior da Bahia e isso requer um longo 

prazo para ser implantado. Outro ponto seria a ausência de Planejamento Estratégico 

documentado, portanto, não há uma forma de recorrer ao mestre condutor de todos os planos 

de ação, que seria o Planejamento Estratégico documentado. As medidas cabíveis para correção 

do Plano de Marketing e melhoria da organização provêm da análise dos pontos fracos, e dos 

pontos fortes tendo como norte as oportunidades presentes e efetivas, buscando impedir 

ameaças para a Instituição. Para solução destes pontos, tem de serem apontadas estratégias 

adequadas, que poderão ser implementadas por meio de ações expostas em projetos 

característicos. As ações recomendadas são elencadas nas tabelas abaixo. 

 

13.1 CRONOGRAMA 

Data prevista para início: 02 de janeiro de 2018. 

Data prevista para término: 31 de Dezembro de 2023. 

13.1.1 Etapa 1 
 

UNIDADE PRAZOS INSTITUTO GLASS 

 

 

QUESTÃO 

ESTRATÉGICA 

 

 

_ 

 

Como definir o Instituto 

Glass para se tornar 

referência em assistência nas 

áreas de neurologia e 

cardiologia no interior da 

Bahia? 

 

AÇÃO/PROJETO 

 

_ 

 

IMPULSIONAR A 

IMAGEM DO INSTITUTO 

GLASS NA REGIÃO. 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

1 ano 

Fazer com que o ambiente 

interno se familiarize com a 

clínica, com os profissionais e 

com a área do serviço 

ofertada. 

 

 

 

 

3meses 

 

- Identificar as demandas em 

relação aoserviço clínico; 
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TAREFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREFAS 

 

3 meses 

 

 

 

3 meses 

 

 

4 meses 

 

 

5 meses 

 

 

 

 

 

 

9 meses 

 

 

 

 

1 ano 

 

- Disponibilizar informações 

específicas acerca dos 

serviços e profissionais; 

- Inserir no ambientes 

palestras e projetos voltado a 

chamar atenção do público; 

- Estabelecer parcerias com 

centroseducacionais e 

movimentos sociais; 

- Estabelecer serviços de 

acompanhamento, realizando 

pesquisas de satisfação; 

- Realizar cursos de 

aperfeiçoamento para o 

quadro de profissionais da 

clínica; 

- Levantar dados sobre o 

balanço do ano, se atentando 

em possíveis melhorias. 

 

 

 

13.1.2 Etapa 2 
 

UNIDADE PRAZOS INSTITUTO GLASS 

 

QUESTÃO 

ESTRATÉGICA 

 

_ 

Refazer o Plano 

Estratégico e documentá-

lo. 
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AÇÃO/PROJETO 

 

_ 

DOCUMENTAR OS 

PLANOS DE AÇÃO DO 

INSTITUTO GLASS. 

 

OBJETIVO 

 

4 meses 

Ter documentado todo o 

plano de ação voltado a 

planejamentos a curto e 

longo prazo, no marketing 

e demais áreas. 

 

 

 

TAREFAS 

 

1 mês 

 

2 meses 

 

 

3 meses 

 

 

 

4 meses 

 

 

 

- Posicionamento e 

propósito; 

 

- Objetivos, metas e 

indicadores; 

 

- Apresentação e 

compartilhamento; 

 

- Execução e 

acompanhamento 

 

 

13.1.3 Etapa 3 

 

UNIDADE PRAZOS INSTITUTO GLASS 

 

 

 

QUESTÃO 

 

 

_ 

Como desenvolver o 

Instituto Glass para se 

tornar referência em 

Ensino e Pesquisa nas 
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ESTRATÉGICA áreas de neurologia e 

cardiologia no interior da 

Bahia? 

 

AÇÃO/PROJETO 

 

_ 

 

REPOSICIONAMENTO 

DA VISÃO DO 

INSTITUTO GLASS. 

 

OBJETIVO 

 

 

>5 anos 

Identificar e implementar 

ações visando o Ensino e 

Pesquisa para elevar a 

importância dessas áreas 

no Interior da Bahia. 

 

 

 

 

TAREFAS 

 

 

2 anos 

 

 

 

 

3 anos 

 

 

 

 

 

4 anos e 6 meses 

 

 

 

 

5 anos 

 

-Parceria com prefeitura e 

órgãos privados, além de 

Instituições de Ensino; 

 

 

- Contratação de técnicos, 

médicos e professores 

especializados; 

- Projeto de uma pós-

graduação na área de 

fisioterapia neurológica. 

- Estar com o projeto 

iniciando e se 

solidificando a cada ano. 
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