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OS DESAFIOS DA GESTÃO HOSPITALAR PARA MANTER A LIQUIDEZ 
EMPRESARIAL E NÃO ABANDONAR AS ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS DE 

MARKETING EM TEMPOS DE PANDEMIA CONTINUADA DE COVID-19 
 

Leandro Rosa da Silva1 

 

Declaro que sou autor(a)¹ deste Trabalho de Conclusão de Curso. Declaro também que o mesmo 
foi por mim elaborado e integralmente redigido, não tendo sido copiado ou extraído, seja parcial ou 
integralmente, de forma ilícita de nenhuma fonte além daquelas públicas consultadas e corretamente 
referenciadas ao longo do trabalho ou daqueles cujos dados resultaram de investigações empíricas por 
mim realizadas para fins de produção deste trabalho. 

Assim, declaro, demonstrando minha plena consciência dos seus efeitos civis, penais e 
administrativos, e assumindo total responsabilidade caso se configure o crime de plágio ou violação aos 
direitos autorais. (Consulte a 3ª Cláusula, § 4º, do Contrato de Prestação de Serviços).  

 

RESUMO: Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo demonstrar a importância da gestão 
hospitalar realizada em conjunto com a equipe multiprofissional. Vale ressaltar que, diante da restrição 
econômica e financeira imposta pela pandemia de covid-19, o administrador hospitalar enfrenta um 
desafio ainda maior referente à escassez de recursos econômicos, incluindo insumos médicos e 
farmacológicos. Nesse sentido, esta pesquisa percebe o tema da gestão hospitalar pelo prisma da 
humanização dos serviços de saúde, a fim de atenuar os efeitos de toda ordem, incluindo os efeitos 
adversos da pandemia, uma vez que estamos vivenciando um período de calamidade pública, em que é 
necessário empenho para defender e preservar o bem maior de todos, que é a vida. Para que a gestão 
no âmbito hospitalar seja bem sucedida, a participação e apoio da sociedade são fundamentais, pois o 
cidadão deve adotar todas as medidas não farmacológicas de prevenção da covid-19, da gripe H3N2, 
entre outras ameaças. Para tanto, a liquidez, isto é, a capacidade de solver as despesas e custos, as 
estratégias de marketing institucional e os atendimentos de qualidade devem ser mantidos e 
aperfeiçoados no escopo do plano estratégico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Hospitalar. Covid-19. Administrador. Saúde Coletiva. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir do contexto em que vivemos atualmente, nota-se que a permanência da 

pandemia de covid-19 gerou um grande impacto econômico, resultando uma recessão 

econômica com redução da produção de bens e serviços, principalmente no período de 

isolamento social ocorrido em 2020 e parte de 2021. Além disso, vale ressaltar que a 

pandemia tende a perpetuar-se, em virtude das novas variantes virais tanto do 

coronavírus, quanto da influenza. 

Embora algumas profissões possam ser exercidas de casa ou de um escritório 

que não possua atendimento presencial, a fim de preservar a saúde e evitar a 

transmissão dos vírus, sabe-se que essa realidade não pode ser aplicada a todos os 

trabalhadores, visto que alguns serviços são considerados essenciais, tais como 

transporte público, indústrias da construção civil e de gêneros alimentícios, produções 

agrícolas, supermercados, farmácias, entre outros.  

O setor privado hospitalar lida com as consequências do desemprego, uma vez 

que esse fator implica no cancelamento de planos de saúde operados pela chamada 

saúde suplementar. Já no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a redução do 

orçamento público implicou em menos repasse governamental federal, estadual e 

municipal para a saúde.  

O atendimento público na área de saúde já era considerando precário antes da 

pandemia covid-19, mas teve suas fragilidades ainda mais expostas com o aumento de 

preços dos insumos médicos e farmacêuticos, além de ter sofrido com uma grande alta 

nos preços dos medicamentos e com a falta de profissionais na área, tanto pela 

contaminação de covid-19, quanto pelos óbitos em virtude de doenças.  

Nesse panorama crítico, de recessão econômica, é necessário administrar os 

hospitais com poucos recursos financeiros, pois se não houver a liquidez necessária, o 

número reduzido de trabalhadores, a falta de medicamentos de alto valor, a limitação 

de equipamentos, a escassez de oxigênio e a ausência de exames de diagnóstico 

tomarão proporções graves e incontroláveis. 

 Vale destacar que a controladoria empresarial é aliada do gestor hospitalar 

nesse momento e, portanto, a escassez de recursos deve ser administrada com 
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cuidado e responsabilidade para que sejam mitigados os seus efeitos, como adiante 

veremos. 

Este estudo acadêmico está dividido em três seções: a primeira disserta sobre o 

contexto atual vivenciado e a importância de haver um gestor hospitalar competente, 

que saiba administrar de forma efetiva as possíveis fragilidades do sistema; a segunda 

desenvolve a temática da escassez de recursos financeiros e econômicos na área da 

saúde, e divide-se em duas subseções: uma abordando as possíveis estratégias de 

marketing hospitalar durante a pandemia de covid-19, e outra relatando a importância 

da controladoria no apoio ao gestor e no controle de custos; por fim, a terceira seção 

traz uma conclusão sobre a problemática abordada, ressaltando a importância de um 

plano estratégico efetivo.  

 

2 A ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS NA ÁREA DA 

SAÚDE 

 

A partir de março de 2020, o receio perante a pandemia de covid-19, a 

necessidade do isolamento social e o fechamento das empresas reduziram 

drasticamente a atividade econômica no país, que se encontrou sem produção, sem 

recursos financeiros e sem bens e serviços circulando. Esses fatores resultaram na 

redução da arrecadação tributária por conta da diminuição da renda dos cidadãos e 

também das empresas. 

A redução da atividade econômica também teve consequências no âmbito dos 

planos de saúde, como ressalta a notícia do jornal Estadão (2020): 

 

Cerca de 136 mil pessoas cancelaram seus planos de saúde. Destas, mais de 
100 mil deixaram os planos empresariais e mais de 35 mil suspenderam planos 
individuais, provavelmente por incapacidade financeira, de acordo com 
Alessandro Acayaba, presidente da Associação Nacional das Administradoras 
de Benefícios (Anab). 
 

 

Dessa maneira, nota-se que as pessoas estão buscando gastar o mínimo de 

recursos financeiros para seu sustento, ao adquirir apenas os alimentos básicos e 
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outras necessidades inadiáveis, como medicamentos necessários e prescritos pelo 

médico, além de energia elétrica e água. 

De acordo com Janone (2021), jornalista da CNN Brasil, a restrição econômica 

imposta pela pandemia resulta em efeitos negativos na renda dos brasileiros, já que: 

 

[...] por conta das restrições econômicas durante a pandemia, o aumento no 
desemprego e a alta da inflação, 78,5% dos brasileiros afirmam que a situação 
financeira piorou durante a crise sanitária causada pelo novo coronavírus É o 
que destaca um levantamento feito pela Bateiah, empresa especializada em 
consultoria e pesquisas, que contou com a participação de 1,4 mil pessoas em 
todo o país e tem um nível de confiança de 95%. 
“A grande maioria dos brasileiros sente que sua situação financeira atual piorou 
no comparativo ao antes da pandemia. O número mostra que quase oito em 
cada dez pessoas tiveram uma queda econômica aos longos dos últimos 
meses compreendidos neste período de crise”, ressalta a pesquisa. 

 

Assim, o impacto negativo dos cancelamentos dos planos privados é a retirada 

de recursos do setor privado de saúde e aumento da demanda por recursos de toda a 

ordem na seara pública, onde o atendimento já era limitado e agora, a situação 

agravou-se. Vale ressaltar que, conforme o art. 2, da Lei n° 8.080/90, toda a sociedade 

tem a garantia legal de acessar o sistema público de saúde, já que este é universal.  

 

2.1 Estratégias de marketing hospitalar em tempos de covid-19 
 

O aumento da demanda por atendimento médico hospitalar em virtude da 

pandemia de covid-19 não pode afetar a qualidade dos serviços privados e públicos de 

saúde. Para auxiliar nessa prerrogativa, a telemedicina ambulatorial é uma alternativa 

para mitigar os impactos econômicos e pandêmicos. 

Ao encontro disso, Lallée (2020) traz orientações de como as empresas na área 

de saúde podem atuar nesse período de pandemia: 

 

Hoje, se empresas da área de saúde inovarem, conseguirão ter bons 
resultados. Laboratórios de exames podem investir no esquema drive-thru de 
vacinas e atendimentos domiciliares e hospitais poderiam apostar em 
tecnologias para “visitas virtuais”, por exemplo. Já operadoras podem aproveitar 
o momento para se aproximar dos clientes de forma virtual e criar páginas 
exclusivas sobre o coronavírus. Todos podem fazer lives e webinares com 
profissionais das instituições. 
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De acordo com Castejon e Brito (2017), deve-se observar a satisfação do público 

interno e externo durante toda a execução do planejamento estratégico institucional.  

Já o professor Durigon, especialista em virologia da USP, afirma que a atual 

situação da saúde brasileira é de colapso, pois a covid-19 gera muitas internações e, 

por isso: 

[...] É um vírus silencioso, as pessoas pegam e passam bastante tempo sem 
recorrer ao serviço médico. Quando recorrem, já chegam em uma situação mais 
delicada e precisam ser internadas. [...] O professor prossegue, argumentando 
que a situação se agrava pela complexidade dos recursos hospitalares 
necessários e o tempo de internação longo a que os pacientes são submetidos. 
As pessoas acabam ficando internadas muito tempo, isso colabora para piorar a 
situação, isso é o que determina o colapso da saúde, o número excessivo de 
casos de uma doença que interna muito e leva muita gente para a UTI (COSTA, 
2021). 

 

Por fim, o professor Freitas (2017) ensina que o planejamento estratégico deve 

ser contínuo e flexível e, assim, ajustar-se às variações mercadológicas sem 

comprometer os objetivos preestabelecidos. 

 

2.2 Controladoria e o controle de custos na área de saúde pública e privada 
 

É necessário que todos os setores hierárquicos da organização estejam 

comprometidos com o sucesso do empreendimento, incluindo os setores operacionais, 

táticos, gerenciais e estratégicos, que devem adotar posturas síncronas para o sucesso 

e sobrevivência do empreendimento.  

A telemedicina é uma alternativa viável para evitar a contaminação e minimizar 

custos do ponto de vista da controladoria, pois vai evitar a destruição de valor 

econômico, eliminar os custos com deslocamentos e, ainda, garante a qualidade do 

atendimento clínico em casos menos complexos, sem deixar de atender os casos de 

menor risco à saúde, só que de forma remota, o que evita a superlotação de hospitais e 

aperfeiçoa a utilização dos escassos recursos existentes. 

Segundo o Sistema de Auditoria de Contas Médicas (SAUDI, 2021): 

 

No planejamento, a controladoria desempenha a função de participar na 
seleção da melhor alternativa em relação aos aspectos econômicos, 
assegurando a eficácia das ações da empresa. Na etapa de execução, a 
controladoria oferece suporte através de um sistema de informação eficiente, 



7 

 

  

mais desenvolvido, envolvendo valores reais e valores-padrão (que servem de 
referência e devem ser comparados com os valores efetivos). Na última etapa, 
a controladora analisa se cada setor está alcançando as metas de acordo com 
o que foi definido na etapa de planejamento. Ela detecta eventuais desvios e 
cobra dos gestores as medidas corretivas necessárias.  

 

Nesse sentido, a unidade de controladoria hospitalar buscará informações com 

todos os setores da unidade ou do complexo hospitalar, a fim de verificar com o corpo 

clínico quais alternativas de equipamentos, exames e medicamentos que possam, 

mediante orçamento empresarial, resultar em economia sem comprometer a qualidade 

no atendimento.  

De posse das informações levantadas diariamente, bem como da orientação do 

cliente, ou paciente, para uso racional dos recursos hospitalares, o gestor estratégico 

definirá os pontos críticos que demandam recursos econômicos de bens e serviços ou 

financeiros, para alocar tais recursos e não suspender a atividade empresarial, 

mantendo o mínimo de capital de giro para emergências de caixa.  

Quando se refere aos hospitais públicos, é necessário buscar aporte do SUS nas 

esferas federal, estadual e/ou municipal. Já nos hospitais privados, é preciso orientar 

para o correto preenchimento das guias de internação, pedidos de consultas, pedidos 

de exames, prescrição de medicamentos e outras medidas administrativas para evitar 

glosas no repasse das operadoras de planos de saúde, conforme infere Oliveira Júnior 

(2020): 

 

Glosas são faturamentos não recebidos ou recusados nas organizações de 
saúde, por problemas de comunicação entre clínicas e convênios. Em geral, as 
glosas acontecem quando as informações sobre um atendimento, fornecidas 
pelo prestador, não batem com o registro no banco de dados do plano de 
saúde.  

 

Nesse sentido, casos sem gravidade devem ser encaminhados para tratamento 

eletivo ou ambulatorial, reservando-se os preciosos recursos e a estrutura hospitalar 

para casos mais graves com eminente risco de morte ou complicações crônicas de 

saúde, uma vez que os bens econômicos são limitados em todos os âmbitos, não seria 

diferente na seara médico hospitalar e ambulatorial. 

Conforme aponta a empresa Wareline Tecnologia em Saúde (2019), configura-se 

como responsabilidade do gestor: 
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[...] fazer o controle organizado das informações que reflitam a real situação 
financeira da empresa, sem perder de vista a meta de manter um fornecimento 
consistente de cuidados inteligentes para a saúde. Para isso, o gestor 
hospitalar precisa criar políticas, processos e capacidades com foco no alcance 
de cuidados de alto valor, que fazem da instituição mais eficiente e reduzem o 
desperdício e os custos.  
 

Assim, as decisões estratégicas são adotadas, do ponto de vista administrativo, 

pela alta direção dos hospitais, entretanto, devem envolver todos os setores da 

organização na fase preliminar do escopo do projeto: médicos, enfermeiros, técnicos, 

auxiliares administrativos, profissionais da limpeza e da vigilância devem ser ouvidos e 

atendidos em suas expectativas mínimas. 

A controladoria deve assessorar, por meio de seus relatórios e informações, a 

necessária tomada de decisões assertivas, além de envolver os setores de gestão de 

pessoas, marketing, logística, operacional, clínico, tático e outros membros do corpo 

estratégico (compliance e governança corporativa) na missão de perpetuar e manter um 

atendimento mínimo de saúde hospitalar a população. 

 

3 CONCLUSÃO 
 

Todos os colaboradores devem ter o senso comum de “dono do negócio”, e 

apoiar qualquer tentativa ou iniciativa da alta administração em minimizar custos e 

manter, sob o ponto de vista de marketing, um atendimento humanizado e qualificado 

hospitalar, já que, sem adesão da maioria dos envolvidos ou atingidos por tais 

decisões, o processo é prejudicado. 

 No curso da execução do plano estratégico, as decisões devem ser validadas e 

consentidas pelas partes interessadas, os stakeholders, para o sucesso da instituição 

pública ou privada hospitalar. 

 O aumento da procura de atendimentos custeados pelo Estado através do 

Sistema Único de Saúde pode gerar um colapso no sistema e, para evitar isso, é 

necessário formação multidisciplinar do gestor na área hospitalar, a fim de este 

minimize os efeitos adversos da crise sanitária e pandêmica. É necessário que o gestor 

hospitalar elabore um planejamento estratégico para a redução de custos sem 
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comprometer a qualidade no atendimento, o que é um desafio diário da alta 

administração hospitalar, pois requer diálogo com todos os setores da sociedade para o 

uso racional dos recursos.  

Muitas famílias, empresas e particulares (individuais) estão cancelando seus 

planos de saúde, migrando e optando pelo atendimento médico no SUS. Nesse 

cenário, o gestor hospitalar é desafiado a enfrentar a redução de receitas na iniciativa 

privada e o inevitável aumento de demanda por atendimentos no setor público de 

saúde. O gestor público e privado na área de saúde tem o dever de entender as 

necessidades e demandas dos profissionais e dos usuários do sistema, tanto 

individuais, quanto coletivas. 

Toda organização possui lideranças tácitas ou naturais, e é preciso envolvê-las 

no processo de decisão, programando novas estratégias de enfrentamento da 

superlotação dos hospitais, a fim de obter um sucesso empresarial efetivo.  

Tais decisões, quando acertadas, irão refletir não apenas na sustentabilidade do 

hospital como empresa pública ou privada, mas também na preservação de vidas e na 

manutenção da saúde de grupos que demandam dos serviços hospitalares e prezam 

pela qualidade na oferta de tais entregas. 
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