
Instituição reforça marca com equipe estrelada e mimos  
Juliana Mariz 
 
Diferenciação é ferramenta estratégica para as vendas de planos de assistência médica  
 
Condição primordial para a qualificação de hospitais e laboratórios de alto padrão é a 
excelência clínica e do corpo médico. Mas eles se destacam também ao promover uma 
experiência para pacientes, acompanhantes e familiares. Ser recebido por um concierge, ouvir 
música no lobby, ficar em um quarto com cores harmônicas, revestimentos e equipamentos 
high tech, poder escolher o travesseiro e ter um cardápio assinado por uma nutricionista e chef 
de cozinha são características comuns nessas instituições. 
 
E, como acontece com grifes de luxo, tais facilidades e mimos tornam a bandeira hospitalar 
uma marca aspiracional. "Os planos de saúde se valem muito destes fatores de diferenciação 
para vender seus produtos", afirma o professor Silvio Passarelli, da FAAP. "A qualificação do 
hospital é uma certeza, mas eles apresentam um tratamento superior, inclusive para o 
acompanhante e isso os coloca no rol de ícones em atendimento e serviços", completa. 
 
Segundo Ana Maria Malik, professora e coordenadora do GV Saúde, o investimento em 
marketing cresceu nos últimos cinco anos. "Há uma valorização das marcas, uma tendência 
em impedir que ela seja associada a coisas ruins", afirma. De acordo com Gonzalo Vecina 
Neto, superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês, o marketing é realizado para fazer 
com que a instituição seja lembrada e não para conquistar clientes. "Serve para agregar valor 
à marca. Os clientes surgem a partir dos consultórios dos médicos que fazem parte do corpo 
clínico." 
 
"Nossa marca, que tem 85 anos, é nosso ativo mais importante. O nosso desafio é perpetuar 
isso por mais, no mínimo, 85 anos. Queremos promover uma experiência positiva para o 
paciente a partir do momento que ele nos telefona para marcar um exame", afirma Omar 
Hauache, presidente do Fleury.  
 
Depois de ter sido pioneiro em concentrar todos os exames em um só local, na década de 80; 
liberar resultados pela internet na década de 90; o Fleury quer mimar um nicho específico de 
público: crianças e gestantes. Em março, a empresa inaugurou o Gestar, um centro de 
medicina integrada para gestantes, na unidade Paraíso, em São Paulo. E em maio o Vila da 
Saúde, que presta assistência infantil e oferece um espaço decorado com os personagens da 
Vila Sésamo, nas unidades Ibirapuera e Paraíso.  
 
Para se posicionar no segmento premium, o hospital São José, fundado em 2007 pelo grupo 
Beneficência Portuguesa, utilizou uma estratégia de marketing comum ao mundo corporativo e 
calcada na segmentação. Em março, apresentou um verdadeiro "dream team" do jaleco 
branco ao inaugurar sue Centro Avançado de Oncologia. Os renomados médicos Antônio Carlos 
Buzaid, Fernando Cutait Maluf e Riad Younes, que eram do Sírio Libanês, passaram a dar 
expediente nas instalações do hospital, localizado na Bela Vista, em São Paulo.  
 
"Decidimos nos diferenciar no mercado pela especialização. Temos que levar em conta que o 
envelhecimento da população é um dos fatores que aumenta o número de incidência de 
câncer. Não existia em São Paulo um hospital desse nível voltado ao tratamento e pesquisa em 
oncologia", afirma Júlio Braga, superintendente do São José.  
 
Com investimento de R$ 3 milhões, o hospital espera atender pessoas de São Paulo, interior e 
estrangeiros. Entre as regalias, suítes com 45 e 75 metros quadrados, serviços de cabeleireiro 
e uma equipe de higienização não terceirizada. "Essas pessoas entram no quarto do paciente 
todos os dias. Então, é melhor que sejam treinados por nós e tenham os mesmo benefícios de 
nossos funcionários".  
 
Vizinho ao hospital, um imóvel tombado foi reformado para servir como centro de pesquisas. E 
o São José já prevê um prédio anexo para expansão, que deve ficar pronto em 2014. 
"Teremos um andar privativo, algo fundamental nesse nicho. Não temos intenção de ser o 



hospital dos políticos ou das celebridades, mas o renomado corpo médico acaba atraindo essas 
pessoas", completa Braga. 
 
Privacidade é também o chamativo do Copa D'Or Star, novo projeto da Rede D'Or. Cansados 
de ver seus médicos e pacientes pegarem a ponte aérea para ter experiências em hospitais 
paulistanos, o grupo carioca resolveu construir uma nova unidade dedicada ao público triple A 
que deve ficar pronta em 2012. "Você não vê famosos, celebridades, políticos, nas filas de 
embarque das companhias aéreas. Teremos o mesmo sistema. Nosso procedimento será 
totalmente privado", afirma Rodrigo Gavina, diretor executivo da rede D'Or.  
 
O quarto do Copa D'Or Star vai mudar a forma como o paciente se relaciona com o hospital 
por meio da tecnologia. "Mas será tudo amigável. Um exemplo: o paciente vai chamar o 
enfermeiro tocando uma tela touchscreen". "O paciente desse nicho quer um tratamento 
diferenciando e com boa hospitalidade", diz.  
 
Hotelaria inspira tratamento de luxo para o paciente e o acompanhante  
 
O bom dia do segurança na porta não deveria ser considerado uma regalia, mas apenas um 
gesto de educação. No entanto, faz a diferença. Os hospitais de alto padrão sugaram da 
hotelaria, dos restaurantes e até de lojas de grife a inspiração para cercarem de mimos seus 
clientes. "São pessoas que buscam também no serviço médico o mesmo atendimento que têm 
em outros locais que frequentam", afirma Ellen Kiss, coordenadora do curso de marketing para 
produtos e serviços de luxo da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). 
 
É um verdadeiro cardápio de mimos para amenizar um momento estressante: receitas feitas 
por chefs, travesseiro personalizado, televisão de última geração, internet banda larga 
gratuita, carrinho de guloseimas batendo à porta, amenities de marcas renomadas. Outra 
particularidade das instituições premium é atender com esmero o acompanhante. Diversas 
opções de restaurantes e até lojas estão instaladas em áreas comuns que parecem praça de 
alimentação de shoppings. Em vez de cama revestida de plástico, couro. 
 
Em comum aos hospitais tops está a busca por fornecedores mais refinados para decorar e 
abastecer suas confortáveis suítes. Desde os equipamentos colocados no quarto, até a 
qualidade dos lençóis e toalhas. Lançar mão de conceitos arquitetônicos harmônicos e criar 
uma identidade visual amigável também ajuda a posicionar a instituição no mercado. "O setor 
de saúde é um dos que mais investe em pesquisa de design para criar uma experiência mais 
humana posicionar suas marcas com valores", observa Ellen. 
 
Todos eles oferecem um serviço de concierge para ajudar o paciente em pequenas decisões do 
dia a dia enquanto estiver internado. Por exemplo, providenciam motoboy, chaveiro ou algum 
serviço de banco. Massagista, manicure, maquiador, cabeleireiro também estão à disposição. 
No Einstein, o paciente pode alugar um DVD. No Sírio, há uma programação cultural intensa 
com apresentações musicais e exposições. Um funcionário do hospital São José liga antes para 
o paciente que será internado para se certificar de hábitos alimentares e religiosos.  
 
Longevidade da população dita as tendências 
Marina Gonçalves 
 
O envelhecimento da população brasileira e o desenvolvimento de novas técnicas de 
diagnóstico fazem crescer especialidades que até agora contavam com investimentos 
discretos: a oncologia, cirurgia de alta complexidade e o setor de diagnósticos avançados. De 
olho nesse mercado em expansão, grandes redes inauguram novos centros e anunciam 
projetos para aumentar a oferta de leitos, equipamentos e manter ou melhorar o padrão de 
atendimento. 
 
O Hospital do Coração, em São Paulo, é um dos que começa a investir na oncologia, 
especialidade inaugurada no ano passado. O projeto mais robusto visa a criação de um prédio 
voltado para o setor, que deve estar pronto até o fim de 2012. Os custos incluem ainda um 
setor destinado à radioterapia - que só fica pronto em 2013 - e chegam a R$ 135 milhões. 



Outra especialidade que cresce é a de diagnósticos avançados. No HCor, um novo centro para 
procedimentos de neurocirurgia e hemodinâmica deve começar a funcionar em meados de 
outubro, com investimento de 120 milhões. 
 
"A demanda do mercado se deve ao aumento do setor de serviços suplementares, com mais 
de 6 milhões de usuários de planos de saúde privados só em São Paulo. Além disso, na 
especialidade da oncologia, graças aos avanços médicos com a especialização de diagnósticos, 
começam a surgir novos procedimentos para doenças que até então não eram detectadas a 
tempo. O crescimento dessas especialidades está diretamente ligado ao envelhecimento da 
população", explica Antonio Carlos Kfouri, CEO do HCor. 
 
O Hospital Paulistano, na região de Bela Vista, em São Paulo, inaugurou uma unidade 
diagnóstica no mês passado e também vem investindo fortemente na área da oncologia, com a 
inauguração de uma ala específica e aquisição de um PET-CT - equipamento importante na 
identificação de casos de câncer em estágios iniciais. Os custos em aparelhos e novas 
instalações chegam a R$ 4 milhões. E uma nova unidade diagnóstica, no Jardim América, 
conta com 18 especialidades diagnósticas, atendimento personalizado e conceito de medicina 
preventiva. "O fato de anteciparmos o processo de descoberta de um câncer faz toda a 
diferença no tratamento, pois quanto mais precoce for a detecção, maior será a chance de 
cura do paciente", afirma o especialista em Medicina Nuclear do Paulistano, Jairo Wagner.  
 
No Hospital Santa Paula, na zona sul de São Paulo, a construção de um novo centro oncológico 
receberá investimentos de R$ 15 milhões. A partir de março de 2012, a unidade contará com 
especialidades como oncologia clínica, radioterapia e quimioterapia. Serão sete andares, em 
uma área de 4.200 metros quadrados. A criação de uma unidade hospitalar ambulatorial é 
uma das apostas para este ano. O centro de especialidades vai ocupar um edifício de 13 
andares, de três mil metros quadrados, num total de R$ 25 milhões de investimentos.  
 
"Além do envelhecimento real da população, que nos remete a esses investimentos, estamos 
reforçando nosso posicionamento mercadológico. A área de gastroenterologia, por exemplo, é 
a nossa origem desde a fundação e continua sendo nosso foco. Para continuar uma referência, 
estamos investindo na cirurgia bariátrica", enumera Luiz de Luca, superintendente geral do 
hospital. 
 
Na Rede D'Or, uma das maiores do Rio, com 22 unidades, os investimentos têm sido 
concentrados em especialidades como oncologia, terapia intensiva e cirurgias de alta 
complexidade, além da pediatria. O projeto de criação de um centro de oncologia, que deve 
ser inaugurado ainda este ano, por exemplo, terá investimento de R$ 30 milhões. Na área de 
cirurgias de alta complexidade, o investimento com novos equipamentos chega a R$ 5 
milhões, com aquisições de aparelhos como o ExAblate, que antes só existiam em São Paulo. E 
a pediatria ganhou um hospital próprio na rede, no ano passado, com custos de R$ 30 
milhões.  
 
No Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, o crescimento em 2010 chegou a 26%, em 
relação ao ano anterior. A área que mais recebe investimentos é a de transplantes, foco da 
instituição o único particular no estado do Rio que faz transplantes pelo SUS. Para este ano, 
estão previstos investimentos de R$ 8 milhões na modernização estética dos prédios, reforma 
dos quartos, ampliação do CTI e da unidade coronariana, com capacidade aumentada de 23 
para 41 vagas. 
 
Na mesma linha, o grupo carioca Perinatal - com atendimento exclusivo à gestante e ao 
recém-nascido - reservou este ano mais de R$ 3,5 milhões para melhorias internas e compra 
de dois aparelhos capazes de realizar operações em bebês ainda na barriga da mãe. São 
miniagulhas com câmeras que evitam que sejam feitos cortes ou que se espere o bebê nascer.  
 
Falta de profissionais pode limitar expansão  
Katia Azevedo 
 



A oferta de profissionais qualificados está em descompasso com o ritmo de aumento da 
demanda por serviços de saúde. São poucos os que cumprem todas as exigências técnicas 
para ocupar as novas vagas. Entidade que representa os hospitais, clínicas e laboratórios, o 
Sindhosp avalia que a falta de capacitação é o principal entrave ao desenvolvimento 
sustentável do setor - que além de médicos e enfermeiros, emprega gestores, nutricionistas, 
assistentes sociais e mais de outras 150 categorias profissionais - e aponta como solução, o 
maior envolvimento do poder público. 
 
Hoje há cerca de 150 mil estabelecimentos de saúde no país, que empregam 5 milhões de 
pessoas. Mesmo em instituições que investem para formar seus próprios profissionais, há 
dificuldade para preencher algumas vagas, como as de engenheiro clínico (responsável pela 
manutenção de equipamentos hospitalares), especialistas em imagem e transplantes. "Existe 
uma carência de instituições que abram espaço à residência médica, capacitação de 
enfermeiros", diz o diretor da Planis Consultoria, Eduardo Regonha. "A tendência é que o setor 
continue a crescer, e se não houver mudanças, há risco de um colapso, por falta de mão de 
obra", conclui.  
 
A cada ano 10 mil médicos se formam no Brasil, mas apenas 32% deles conseguem concluir a 
residência. Poucos instituições oferecem o programa. O Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe) é referência e somente neste ano, quase 5 
mil candidatos disputaram 138 vagas em todas as especialidades.  
 
Na falta da residência, a alternativa são os cursos pagos de especialização, que garantem o 
título após a conclusão. Nem todos os formados se interessam e a grande maioria passa a 
atuar nos hospitais como clínico geral, como permite o diploma. "É uma limitação para o 
médico e também para os hospitais, que passam a ter dificuldades para suprir a exigência 
cada vez maior por profissionais com formação específica", avalia Abraão Elias Abdallah, 
responsável pelo programa do Iamspe.  
 
Enfermeiros, técnicos e auxiliares representam 60 % da mão de obra na Saúde e também 
sofrem com a baixa oferta de programas de capacitação, apesar da multiplicação das escolas 
superiores e cursos de nível médio. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem de 
São Paulo (Coren) o número de trabalhadores no setor saltou de 199 mil para 362 mil em dez 
anos.  
 
A alta acompanha a evolução da demanda, porém nem todos têm emprego garantido, como 
acontecia no passado. "A concorrência é maior, as exigências por habilidades específicas 
também, e há poucos cursos que garantem esse aprimoramento", justifica o primeiro 
secretário do Coren, Edmilson Viveiros. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2011, Especial Hospitais, p. H4. 


